
1 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

خاوەنى ئیمتیاز و سەرنووسەر
تۆفیق کەریم

07700637664 ـ 07511412543
tofeqkarem@yahoo.com

بەڕێوەبەرى نووسین
عادل سدیق

بەرێوەبەرى هونەریی
ڕەوشت محەمەد

ڕاوێژکارى یاسایی
بەکر حەمەسدیق

پ. د. موحسین عەبدولحەمید
پ.ى. د. عوسمان عەلى

پ.ى. د. عوسمان هەڵەبجەیی
پ.ى. د. ئیسماعیل بەرزنجی

پ.ى. سەالم ناوخۆش
م.ى ئیدریس سیوەیلى

سایتى گۆڤارى خاڵ: 
www.xalkurd.com

وێنەى بەرگ کارى )ڕەجا محەمەد( تایبەت بە گۆڤارى خاڵ

خال
خالخالخالخال

خالخالخال
خالخال

خال
خالخال
خالخال خال

خال
خالخ الخال

خالخال
خالخالخال

خالخال
خال خالخالخالخال

خالخال

گۆڤارێکى هزریى ڕۆشنبیرییە
دوومانگ جارێک دەردەچێت

ژمارە )16( نیسانى
2018

خا ل

تیراژ: 1500
نرخ: 1500 دینار

ڕاوێژکاران

ئەم ژمارەیە بە سپۆنسەرى 
سەنتەرى زەهاوى بۆ لێکۆڵینەوەى

 فیکریی چاپکراوە



ژماره )16(
نیسانى 2018

     2  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

لەم ژمارەیەدا

تەوەر)سۆفيگهرىلهنێواندوێنێوئهمڕۆدا(
گاگۆڵكێ و پێگرتنی پێناسەكانی چەمكی تەسەووف ...................................  سامان مامڵێسی                          4

سەرهەڵدانی تەسەوف له واڵتی كوردەواریدا ..............................................  یاسین تەها                                 11
شوێنی سۆفیزم لە جواڵنەوەی سیاسی کورددا .........................................  د.جەعفەر عەلی                     18
سۆفیگەريی و لێبوردەیی، سەالحەددینی ئەییوبی به نموونه ....................  عه بدوڵاڵ قه ره داغی                 26
سۆفیزمى كوردى له گەمەی سێكیوالری ستەمكار و سەلەفیزمی ڕادیكاڵدا   ماجید خه لیل                       43
بژاری سۆفیگەریی سەردەم ...........................................................................  د.عوسمان هه ڵه بجه يى              63
دەروازەیەك بەرەو جیهانی خۆشەویستی لە ڕێبازی تەسەووفدا ..............  شێخ موحسینی شێخ خاليدى موفتی  68
ئەدەبیات و ئەدەبیاتی عیرفانی كوردی وەك دەروازەیەك بۆ ئایینناسی   د.سه بور عه بدولكه ریم             74 
شیعر و سۆفیگەریی ........................................................................................  مسته فای سه ید مینه                 79
مەوالنا خالیدی نەقشبەندی  نوێکەرەوەی ڕێبازی سۆفیگەری لە كوردستاندا  پ.ى.د.ئاراس محمد                85
مەحەببەت و جوانی میراتی سۆفییانەی عیشقی ئاسمانی .........................  د.هێمن عومەر خۆشناو            92
ديدار لەگەڵ تەحسين حەمەغەريب ................................................................  ئا: عومەر ڕەشید                   98

پیرەمێرد و عیرفان ........................................................................................... عومه ر ئیسماعیل ڕه حیم            107
چاوی سێیەم: دەربارەی عیرفان  ..................................................................  حسه ین سه یید ئه دهه م             121
زانستی تەسەووف لە یازدە تیشکی درەوشاوەدا  .....................................  د.حه سه ن خالید موسته فا موفتی  133
عیرفان  لە سێبەری جیهانبینە گۆڕاوەکاندا  ................................................  سەلمان نادر                                136
تەسەوف و هونەر له فەلسەفەی ئاینیيدا ......................................................  كه مال ئه مین گوڵپی                 34

شێخایەتی و تەریقەت له نووسینەكانی مەالی گەورەدا ..................................  هاوكار عه بدوڵاڵ  15



3 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

تەوەرى ژمارە

دياردهىسۆفيگهرى
لهنێواندوێنێوئهمڕۆدا

له  ئه وروپا شه پۆلێكى به هێز سه ريهه ڵداوه  سه باره ت به  قسه كردن له سه ر 
سۆفيگه ريى و عيرفان، ئه م شه پۆله  گه يشتووه ته  كوردستانيش، كه سانيكى 
به رچاوى دنياى هزر و ڕۆشنبيرى له م بابه تانه  ده دوێن، به تايبه ت ئێمه ى 
كورد مێژوويه كى دێرينى به رجه سته مان له گه ڵ ديارده ى سۆفيگه ريدا هه يه . 
سۆفيگه رى  بوارى  قاڵبووى  و  توێژه ر  كۆمه ڵێك  ژماره يه دا  ئه م  ته وه رى  له  
بابه ته كه يان ورتر كردووه ته وه ، قسه ى جدديان له سه ر مێژووى سۆفيگه ريى 
و بنه ماكانى و كاريگه رى له سه ر كۆمه ڵگه ى كورده وارى، ئه ده ب، شاعيران و 

شۆڕشه كانى كوردستان كردووه .
جگه  له وانه ش ڕێڕه وى سۆفيگه رييان هه ڵسه نگاندووه  و كه موكورتييه كانيان 
به   ئاماژه ش  كردووه   جوانييه كانى  له   باسيان  چۆن  وه ك  ڕوو،  خستووه ته  
مه ترسييه كانى پوكانه وەى سۆفيگه رى دراوه . هه روه ها باسيان له  عيرفان 
ئايا  تاوتوێكراوه:   پرسياره ش  ئه و  وه اڵمى  كردووه .  فراوانه كه ى  مانا  به  
له   پێكه وه   با  ماوه ؟  ته ريقه ته   ئه م  و گه شه كردنى  به رده وامبوون  ده رفه تى 
بابه ت و توێژينه وه كانى ئه م ته وه ره  ڕامێنين، كه  ته واوى ژماره ى ئه م جاره ى 

گۆڤاره كه مانى بۆ ته رخان كراوه .
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سهكانی
رتنیپێنا

ڵكێوپێگ
گاگۆ

همكیتهسهووف
چ

سامان مامڵێسی

 په روه رده یی 
198، ته كیه ـ چه مچه ماڵ. ماسته ر له  هزری

له  دایكبووی ساڵی 2

ستا له  زانكۆی سه اڵحه دین. 
2012(. مامۆ

ئیسالمیی له  زانكۆی جینانی لوبنانی)

اڵوكراوه يه .
ى زۆر وتارى ب

و ژماره يه ك
خاوه نی 10  كتێبی چاپكراو 

هروازهیهك
د

و  خودشكاندنه   و  خوداناسیی  به   تایبه ت  ڕێبازێكی  )ته سه ووف(  یان  سۆفیگه ریی 

وه النانی  ڕێچكه ی  و  ڕه وتێكی خواویستانه یه   به  خۆی هه س.  تایبه ت  ئاداب و سلوكی 

وا  ردنه  به ره و خودا: )َفِفرُّ
تییه ، كاروانی ڕاك

خودپه سه ندییه ، شه یدابوونی خودا و من نه ویس

ْنَيا()لقمان: 33(.
نَُّكُم اْلََياُة الدُّ ه  له  دنیا: )َفَل َتُغرَّ

()الذاريات:50( و پشتكردن ِإَل اللَِّ

ه  له  دینداریی، 
ی ئه م ڕه وت

دیرۆكنووسانی وه ك )مه سعودیی( هۆكاری سه رهه ڵدان

گه ڕێننه وه ، چونكه  
ه مه ده مێكانی فه لسه فیی ده 

ۆ بێزاربوون له  زانسته كانی كه الم و د
ب

ن و تینوێتیی هزریی و ڕووحیی نه شكاندن. )الشویخات، 
ره  ده روونی ئاونه دا

ئه و بوا

20، ماده : الصوفیه (.
04
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ڕێبازیباسكردن
چۆن  ده خاته ڕوو،  پێناسه كان  ته نها  باسه كه    
به كاریهێنان؟  جار  یه كه مین  كێ  و  كرد  گه شه یان 
كه ی  )سۆفی(  و  )ته سه ووف(  وه ك:  چه مكه كانی 
تایبه ت به  ئه هلی  سه ریان له  ده القه ی زاراوه كانی 
پێناسه كان  پۆلێنكردنی  ده رهێنا؟  ته سه ووفه وه  
له سه ر چی پێوه رێك دانراون؟ زاراوه سازیی بێژه ی 
)التصوف( به  كوێ گه یشتووه  و له  كوێوه  هاتووه ؟ 
زمانی  )صوف(ی  وشه ی:  له   بێژه یه   ئه م  ئایا 
چه ندێك  تا  كوێوه ؟  له   یان  داڕێژراوه   عاره به وه  
داڕشتنی  له   ده ستی  یۆنانی  )سۆفیا(ی  بێژه ی: 
هزری  زاراوه ناسانی  هه بووه  ؟  زاراوه یه دا  ئه م 
هاوچه رخ چ پێناسه یه كیان بۆ كردووه ؟ پوخته ی ڕا 

و بۆچوونی وه رگیراو له  پێناسه كانه وه  كامانه ن؟
پرسیارانه   ئه و  وه اڵمی  پوختی،  و  به كورتی 
ده درێته وه  و به س، ئه م كورته  لێكۆڵینه وه یه  به  هیچ 
كلۆجێك خۆی له  قه ره ی ئه وه  نادات پاڵنه ری پشت 
پێناسێنه ره كان  له   پێناسانه  چین و، چی وای  ئه و 
كردووه  ئه و جۆره  ده ربڕینانه  به سه ر زاراوه كه دا 

داببڕن!

یهكهم:سهرهتاتكێیبهكارهێنانی
بێژهیسۆفی)الصوفی(

ئه م وشه یه  بۆ یه كه م جار له  كۆتایی سه ده ی 
دووه مدا  سه ده ی  سه ره تای  و  كۆچیی  یه كه می 

به كارهێنراوه .
كۆچیی(   110  - به سرییه وه )21  حه سه نی  له  
گێڕدراوه ته وه  كه  وتوویه تی: له كاتی ته وافی كه عبه دا 
و،  لێیوه رنه گرتم  و  پێیدا  شتێكم  بینی،  سۆفییه كم 
وتی: 4 دانیقم-)جۆرێك پاره  بووه(  پێیه  و زۆریشه  

بۆم. )السهروردی، 1983، ال 63(.
لێكۆڵه ران  وه ك  كه م  ماوه یه كی  دوای 
نازناوی  كه   كه سێك  یه كه مین  باسیانكردووه  
كوڕی  عوسمانی  دیاریكرد،  خۆی  بۆ  )سۆفی( 
شه ریك ناسراو به  )ئه بو هاشیمی كوفی( بوو كه  له  

ساڵی 150 كۆچیدا مردووه . )نموس، 2008، ال 28(.
بۆ  )سۆفیی(  نازناوی  كه   كه س  دووه مین   
كوڕی  حه ییان  كوڕی  جابیری  دیاریكرد،  خۆی 
له   یه كێكه   كه   بوو،  كوفی  تووسیی  عه بدوڵاڵی 
پزیشكی،  حیكمه ت،  فه لسه فه ،  نێوبه ده ری  زانایانی 
كیمیازانیی.  و  ئه ستێره ناسیی  ژیربێژی،  بیركاری، 

)نموس، 2008، ل29(.
سێیه مین كه سێك كه  به  نازناوی )سۆفی( ناسراو 
نوعه یمی  ئه بو  كه   بوو،  عه بده كی سۆفی  بووبێت، 
نێوبه ده ره كه ی  وته   ك(  ئه سبه هانیی)430-336 
كناسة(.  على  ذرة  )احسبوني  گێڕاوه ته وه   لێوه  

)األصبهاني، 1985، ل 327(.
ناوێكی   وه ك  )الصوفیه (یه   بێژه ی  هه رچی 
له   كۆچی  دووه می  سه ده ی  پێش  كه مێك  كۆ، 
كه   ئاشووبێك  دوای  میسر  ئیسكه نده رییه ی 

سۆفییه كان تێوه ی گالبوون، ده ركه وت.

دووهم:پێناسهیتهسهووف
لهڕوویزمانهوانییهوه

بێژه ی:  به وه كردووه   ئاماژه یان  لێكۆڵه ران 
له   بێجگه   داڕێژرانه وه،   ڕووی  له   )التصوف( 
به وشه یه كی  كه   المنیر(  )المصباح  فه رهه نگی 
فه رهه نگێكی  هیچ  داناوه ،  له دایكبوو(ی  )تازه  
ڕوونیان  عاره ب،  زمانی  پشتپێبه ستراوی  دیكه ی 

نه كردووه ته وه .
ده ڵێت:  مردووه (  كۆچی   770( ئه لفه ییومی 
كلمة  ٍة(  )ُصوِفيَّ قوم:  ) ُوِفٌّ( من  الرجل وهو  َف(  )َتَصوَّ

مولدة. )الفيومي، 1987 ، ال 352(.
ك(   465  -376( قوشه یریی  ئه بولقاسمی 
ده ڵێت:)هذه التسمية غلبت علي هذه الطائفة, فيقال: رجٌل 
له:  يقال  ذلك  إل  يتوصل  ومن  ة،  صوفيَّ وللجماعة  صوف، 
االسم من  يشهد هلذا  وليس  املتصوفة.  وللجماعة:  متصوف، 
حيث العربية قياس وال اشتقاق. واألظهر فيه: أنه كاللقب(.

 واته : ئه م ناولێنانه  به سه ر ده سته ی سۆفییه كاندا 
سۆفییان،  گرۆی  سۆفییه ،  كابرا  ده وترێت:  دابڕا، 
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هه ركه سیش به و پایه   بگات، پێیده وترێت: سۆفیگه ر، 
له   سۆفیگه ره كان.  ده وترێت:  پێیان  كۆمه ڵه كه ش 
زمانی عاره بدا نه  قیاسێك و نه  ئیشتیقاقێك شایه تی 
بۆ ئه م ناوه  ناده ن، وادیارتره  وه ك نازناوێك وایه . 

)القشیری، 1987، ل385(.
وتویانه :  هه ندێك  ده ڵێت:  قوشه یریی  هه روه ها 
دراونه ته  پاڵ سوففه ی مزگه وته كه ی پێغه مبه ر)د.خ(. 
یان وتویانه : سۆفی له  )الصفاء(ه وه  وه گیراوه ، یانی 
پاكیی و بێخه وشیی. یان وتراوه : له  وشه ی:)الصف(

له   ئاماده گیدا  حاڵی  له   ئه وه ی  وه ك  هاتووه ،  ه وه  
ئه م  وه لێ  یه كه مدان.  ڕیزی  له   خوادا  به رده م 
واتایانه  له  ڕووی زمانه وانییه وه  دوورن له  وشه ی 

سۆفییه وه . )القشیری، 1987، ل385(.
ك(   561  -471( گه یالنی  عه بدولقادری  شێخ 
ده ڵێت: بنچینه ی وشه ی سۆفی، له  وشه ی )امُلصافاة(
الل  عافاه  أي  ُعوَف،  زنة  على  )وصوَف  و  هاتووه ،  ه وه  
له   كتومت  پێناسه یه ی  ئه م  فكوَف(.  الل  وكافاه  فعوَف، 
وه رگرتووه.  )الكالباذي،  كوالبازییه وه   ئه بوبه كری 

1980، ل25( و )الجیالنی، 1996، ل442(.
ده ڵێت:  ك(   578 ریفاعی)512-  ئه حمه د 
به و  نه ك  سووف،  الی  دراوه ته   نیسبه ت  سۆفی 
له به رئه وه ی  به ڵكو  مانایه ی هه وادارانی ده یپۆشن، 
خزمه تكارانی كه عبه  له  پێش ئیسالمدا له  ڕه چه ڵه كی 
به نی سووفه  بوون، ئه و وشه یه ش یانی: گه وره ی 
زۆرێك  و  نامۆیه   ناونانه كه ش  هۆكاری  هه ژاران. 
نایزانن، ده گێڕنه وه  گرۆیه ك  له  كه سه  هه ژاره كان 
سووفه ،  به نی  ده وترا:  پێیان  )موزه ڕی(يیه كان  له  
كوڕی  ئه ددی  كوڕی  موڕڕی  كوڕی  غه وسی  كه  
منداڵی  پیاوه،   ئه م  دایكی  بوو،  ڕه بیت  تابیخه ی 
كوڕی بۆ نه ده مایه وه  و ده مردن، ئه وه بوو له سه ر 
سووفێك  ببێت،  كوڕێكی  ئه گه ر  كرد  نه زر  خۆی 
خزمه تكاری  ده یكاته   و  ده به ستێت  سه رییه وه   به  

كه عبه . )الرفاعی، 1988، ل27(.
مردووه (  كۆچیی  مه ككی)386  تالیبی  ئه بو 
ئه وه ی  القلوب(  )قوت  نێوبه ده ره كه یدا  كتێبه   له  

له   ته سه ووف  وشه ی  كه   كردووه ته وه   پشتڕاست 
فه رمووده یه ك  به   پشتی  و  وه رگیراوه   سووفه وه  
به ستووه : وقد روينا عن السن عن أبي هريرة، أّن رسول 
وكلوا  الصوف ومَشروا  ألبسوا  قال:  الل عليه وسلم  الل صلى 
 ،2005 )املكى،  السماء.  ملكوت  ف  تدخلوا  البطون،  إنصاف  ف 

ال 147(.
ئه و  ك(یش   808  -732( خه لدوون  ئیبن 
پێیوابووه   و  بووه   په سه ند  به الوه   بۆچوونانه ی 
ئه گه ر له  وشه ی سووفه وه  وه رگیرابێت، وادیارتره  
پێچه وانه ی  و  پۆشیوه   وایان  جلی  زۆربه یان  كه  
خه ڵكی دیكه  جلی گرانبه ها و به نرخیان نه پۆشیوه . 

)ابن خلدون، 2006، ال 381(.
زۆرینه یان  هاوچه رخن،  لێكۆڵه رانی  هه رچی 
وایان لێكداوه ته وه  كه  وشه ی ته سه ووف له  وشه ی 
ڕووكه شه كه ی  واتا  له سه ر  و  هاتووه   سووفه وه  
عه بدولڕه حمان  وه ك:  ئه وانیش  لێكیانداوه ته وه ، 
مه حمود  ئیدریس  موباره ك،  زه كی  به ده وی، 
ئیدریس و عه لی سه یید ئه حمه د وه سیفی.) نموس، 

2008، ل37(.

سێیهم:پێوهندیینێوان
تهسهووفوسۆفیا)Sophia(ییۆنانی

ئاڕاسته یه   ئه و  به ره و  لێكۆڵه ران  له   هه ندێك 
وشه یه كی  له   ته سه ووف  وشه ی  كه   ڕۆیشتوون 
ناعه ره بییه وه  وه رگیراوه ، ئه ویش وشه ی سۆفیای 
یۆنانییه . كاتی خۆی ئه بو ڕه یحانی به یروونی)388- 
ئه وه تا  هه بووه .  بۆچوونه ی  ئه م  ك(یش   440
دانایی،  یانی  یۆنانی  Sophosی  وشه ی  ده ڵێت: 
ئااڵنه   مسوڵمانان  له   گرۆیه ك  كاتێك  ئه وه بوو 
به ناوی  یۆنانییه كان،  له   نزیك  بۆچوونێكه وه   ڕاو 

ئه وانه وه  ناونران. )البیرونی، 1983، ل24(.
به   پێوه ندییه یان  ئه و  ڕۆژهه اڵتناسێكیش  چه ند 
وه ك:  لێكردووه ته وه ،  جه ختیان  و  زانیوه   ڕاست 
جۆزێف فۆن هه مه ر و ئه لبێرت مه رقه س. )نموس، 

2008، ل45(.

;
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وه ك:  هاوچه رخ،  لێكۆڵه رانی  دیسان 
مه حمود  و  دیمه شقییه   عه بدولڕه حمان 
عه بدولڕه ئووف ئه لقاسم الیه نگری ئه و پێوه ندییه ی 

نێوان وشه ی ته سه ووف و سۆفیای یۆنانین.

چوارهم:پێناسهیتهسهووف
لهزاراوهیزانایاندا

له   ته سه ووف  وشه ی  زاراوه ییه كه ی  پێناسه  
پێناسه   له   الستیكیبوونییه وه،  و  ناڕوونی  ڕووی 

زمانه وانییه كه ی كه متر نییه  . 
وا  زاراوه یه لی  ڕاهاتوون  وا  سۆفییان  گرۆی 
دیكه   كه سى  نه بێت،  خۆیان  هه ر  كه   ده كاربخه ن 
تێفامینیاندا  له   و  نه بن  له گه ڵدا  سه ودای  و  سه ر 

گرێی ڕازه كانی به  ئاسانی بۆ نه كرێنه وه .
پێناسه  جودا  ئه و  پوخته ی  لێره دا كورته  و  وا 

جودایانه  ده خرێنه  ڕوو:
فه نابوونی  به پێی  ته سه ووف  پێناسه ی  أ- 

خودایی یان بینینی له  دنیادا:
- بذل المجهود لمشاهدة المعبود، خستنه گه ڕی 

هه وڵه كان بۆ بینینی خودای په رستراو. 
بینینی  العهود،  ومراعاة  المشهود  مشاهدة   -
ڕه چاوكردنی  و  دڵ  چاوی  به   بینراو  خودای 

به ڵێنه كان.
- أن تكون مع الله بال عالقة، له گه ڵ خوادابوون 

به بێ پێوه ندیی.
له   هه ق  به،  ويحييك  عنك  الحق  يميتك  أن   -

خۆت بتمرێنێت و به خۆی زیندووت بكاته وه .
الحجاب.  رفع  إلى  الحجاب  من  البروز   -
خۆده رخستن له  په رده ی سه ر هه قیقه ته وه  تا په رده  

له سه ر دڵت الده چێت.
فوق.  إلى  جذب  من  إلى  الشوق  مكابدة   -
به رگه گرتنی حه زی سوتان بۆ الی كه سێك به ره و 

سه ره وه  كێشت ده كات.
ڕاست  االلتقاء.  وارتقاء  االرتقاء  انتصاب   -
و،  خودا  الی  بۆ  به رزبوونه وه   ڕێكبوونی  و 

به رزبوونه وه ی حه زی دیده نیكردن.
األبد.  بقاء  بقي  فيه,  فني  فإذا  فيه,  الفناء   -
تا  ئه وه   ڕوویدا،  ئه وه   ئه گه ر  خوادا،  له   فه نابوون 

هه تا هه تایه  ده مێنێته وه .
- تفرد العبد بالصمد الفرد. به نده  به  تاقی ته نیا 
خودای بێنیاز و تاقانه  بناسێت. )االصبهانی، 1985، 

ل 29، 72، 87، 208، 364(.
چه مكه   به پێی  ته سه ووف  پێناسه ی  ب- 

ته مومژاوییه كان:
- سه هلی كوڕی عه بدوڵاڵی توستوری)284 ك 
مردووه ( ده ڵێت: الصوف من يرى دمه هدرًا وملكه مباحًا. 
سۆفی كه سێكه  پێی وابێت خوێنی حه اڵڵه  و، موڵك 

و ماڵی بۆ خه ڵكی ڕێپێدراون .
- قوشه یری ده ڵێت: إسقاط الجاه وسواد الوجه 
و  نێوبانگ  و  نێو  وه النانی  واآلخرة.  الدنيا  في 

ڕووڕه شی له  هه ردوو دنیادا.
- جونه یدی به غدادیی ده ڵێت: ال يبلغ الرجل عندنا 
مبلغ الرجال حتى يشهد فيه ألف صديق من علماء 
الرسوم )علماء الشريعة( بأنه زنديق. پیاو الی ئێمه  
له   پیاوچاك   1000 تاكو  ناكرێت  حیساب  پیاو  به  
زانایانی شه ریعه ت شایه تی زندیقبوونی بۆ نه ده ن.

- ئه بو عه لی ده ققاق ده ڵێت: هذا طريق ال يصلح 
إال ألقوام كنس الله بأرواحهم المزابل. ئه م ڕێگه یه  
ڕووحه كانیان  به   خودا  كه   نه بێت  كه سانێك  بۆ 

سه ره نگوێلكه كانی گسكداوه ، بۆ هی دیكه  نابێت.
ج- پێناسه ی ته سه ووف به پێی ئه وه ی بزاوتێكی 

نهێنییه  و نابێت كه سی ناسۆفی پێی بزانێت:
- جونه یدی به غدادیی ده ڵێت: التصوف أهل بیت 
واحد ال یدخل فیه غیرهم. ته سه ووف یه ك خێزانه  

و جێگه ی بێگانه ی تێدا نابێته وه .
كرا،  زوننون  له   پرسیار  عاریفه وه   له باره ی   -
لێره بوو،  پێشتر  فذهب.  هنا,  ها  كان  وتی:  كێیه ؟ 

دواتر ڕۆیشت.
التصوف  ده ڵێت:  ته مستانی  ئه بوبه كری   -
اضطراب، فإذا وقع سكون, فال تصوف. ته سه ووف 
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ئه وه   هاته گۆڕێ،  خامۆشبوون  ئه گه ر  و  شڵه ژانه  

ته سه ووف نامێنێت.
ئیبن  به   ناسراو  عه ره بی  محێدینی   -
عه ره بیی)656 ك مردووه ( له  پێشه كی كتێبه كه یدا: 
األمناء  إخوتي  ده ڵێت:  ئه حه دییه ت(  )كتێبی  ئه لیف 
الله  ورحمة  عليكم  سالم  األخفياء  األبرياء  األتقياء 
و  له خواترس  و  ده سپاك  ئه ی  براكانم،  وبركاته. 

بێبه ریی و شاراوه كان، ساڵوی خوداتان لێبێت.
چییه ؟  ته سه ووف  كرا  خه وواس  له   پرسیار   -
أهل  إال  الناس  على  به  يغطى  اسم  التصوف  وتی: 
الدراية وقليل ما هم.  ته سه ووف ناوێكه  و په رده ی 
كه سانی  ته نها  و  ده درێت  خه ڵكیدا  چاوی  به   پێ 

به ئاگا و شاره زا ده زانن چییه ، ئه وانیش كه من.
إال  واحدًا,  شيئًا  والّلج  أنا  كنت  ده ڵێت:  شیبلی   -
بیروباوه ڕمان  یه ك  أظهر وكتمت. من و حه لالج  أنه 

هه بوو، وه لێ ئه و ڕایگه یاند و منیش شاردمه وه .
دیدگه ی  به پێی  ته سه ووف  پێناسه ی  د- 

سه له فیگه رایی:
دڵی  له   چرایه ك   وه ك  زانستێكه  ته سه ووف   -
ئه ولیاكاندایه  و،  به  ڕووناكی كاركردن به  قورئان 

و سوننه ت هه ڵگیرسێنراوه .
جارێك  له   زياتر  به غدادیی  جونه یدی   -
سوننه ت  و  قورئان  به   زانسته كه مان  وتوویه تی: 
نه كات  ئه زبه ر  قورئان  هه ركه سێك  ڕێكخراوه ، جا 
و فه رمووده  نه نووسێته وه  و له  فیقهـ حاڵی نه بێت، 

ناكرێته  پێشه نگ.
لێی  و  میسریی  زوننونی  الی  هاته   پیاوێك   -
پرسی: ڕێی ڕاستیم به ره و ناسینی خودا پێ بڵێ، 
ئه ویش وتی: ئه و باره ی كه  ئێسته  تێیدایت، وا بۆ 
خودای به جێبهێنه  كه  هاوڕێكی قورئان و سوننه ت 

بێت. )البیهقی، 1990، 354(.
- سه هلی توستوری ده ڵێت: هه رشتێك قورئان 

و سوننه ت شایه تی بۆ نه ده ن، ئه وه  پووچه .
مردووه (  ك   215( دارانی  سوله یمانی  ئه بو   -
گرۆی  قسه كانی  له   قسه یه ك  له وانه یه   ده ڵێت: 

شایه تی  دوو  هه تا  گرێ،  ببێته   دڵمدا  له   سۆفییان 
ده ستنه كه وێت،  سوننه ن  و  قورئان  كه   دادگه رم 

وه ریناگرم.
بنچینه ی  ده ڵێت:  نه سرابازی  ئه بولقاسمی   -
ته سه ووف پابه ندبوونه  به  قورئان و سوننه ته وه  و 

وازهێنانه  له  هه واوهه وه س و بیدعه .
ته سه ووف  ده ڵێت:  كه تتانی  جه عفه ری  ئه بو   -
ڕه وشته ، جا هه ركه سێك له  ڕه و شتدا له  تۆ زياتری 

نواند، ئه وه  له  ته سه ووفیشدا هه روایه .
زاراوه كانی  له   ته سه ووف  پێناسه ی   - هـ 

هاوچه رخدا:
كرده یی  زانستی  په روه رده یه كردنی   -
ده روونه كانه ، ده وای ده ردی داڵنه ، چاندنی تۆوی 
خووه   ڕه گده ركێشانی  له   به رزه كانه ،  ڕه وشته  
له سه ر  ئاره زووه كانه ،  جڵه وكردنی  ناپه سه نده كانه ، 
و  ملمالنێی  خۆڕاهێنانه ،  ڕه زابوون  و  ئارامگریی 
لووت شكاندنی حه زه  سه ركێشه كانه ، لێپرسینه وه ی 

وردی سه ر كرده وه كانه . )مخلوف، 1979، ل8(.
چه ندان  به   پشت  و  دنیابه كه مگرتنه   ڕێگه ی   -
هیچ  نه   كه   ده به ستێت  وا  غه یبی  بیروباوه ڕی 
به ڵگه یه كی شه رعیی و ئه قڵی نایانسه لمێنێت. )شقفه ، 

1993، ل7(.
به ندایه تیی  ئیسالمیی  تێكه ڵكاریی  مه زه بێكی   -
و مه عریفییه  ، شتگه لێكه  له  ئیسالمدا نین، به زۆری 
بۆ  تاكو  ئیسالمی  نه ك  ئیشراقییه   مه عریفه یه كی 
قورئان و سوننه ت بگه ڕێته وه . )هالل، 1981، ل3،2(.

- ته سه ووف فه لسه فه ی ژیانه  و ئامانجی ئه و 
ڕووی  له   مرۆیه   ده روونی  سه ره وژووربردنی 
ڕه وشتییه وه ، به  هۆی چه ندان وه رزشی كرده ییه وه  
له نێو  فه نابوون  به   هه ست  ده كات  وا  و،  دێته دی 
هه قیقه تی بااڵدا بكرێت و له  ڕووی چێژ و ئه قڵه وه 

بناسرێت . )التفتازانی، 1959، ل8(.  
وه ك  و  ئاینییه   بزاوتێكی  ته سه ووف   -
الی  بۆ  بانگه واز  كه   به هێز  هه وادارییه كی 
دنیابه كه مگرتن و خۆتێكدان له  به ندایه تیدا ده كات، 
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و،  باڵوبووه وه   كۆچییه وه   سێیه می  سه ده ی  له  
له   نغرۆبوون  به رانبه ر  له   بوو  په رچه كردارێك 
هه وادارییانه   ئه و  پاشان  ژیاریدا،  خۆشییه كانی 
به   و  تایبه ت  ڕێچكه ی  بوونه   و  په ره یانگرت 
ڕێچكه كانی سۆفیگه ریی ناسران، سۆفیگه ره كان به  
به ره وژووری  و  بكه ن  په روه رده   ده روون  ته مان 
به   و  بیدۆزنه وه   و  بگه ن  به خودا  سابه ڵكو  ببه ن، 
ئامرازه كانی  ڕێگه ی  له   نه ك  بیبینن،  دڵ  چاوی 
شه رعییه وه ، بۆیه  كاروانه كه یان ڕاسته ڕێی ونكرد 
و  هیندیی  و  بتپه رستیی  فه لسه فه كانی  له گه ڵ  و 
 ،2003 )المیدانی،  بوو.  تێكه ڵ  یۆنانیدا  و  فارسیی 

ل253(.

تهسهووفلهبنهڕهتدالهسهردوو
بناغهڕادهوهستێت:

1- ئه زموونی ناوه كی ڕاسته وخۆ بۆ پێوه ندیی 
نێوان به نده  و خودا. یانی به هره یه كی تایبه ت بێجگه  
ده هێنێته   به یه كگه یشتنه   ئه و  كه   لۆژیكی  ژیری  له  
هێزگه لێكی  ده كات  هه ست  خاوه نه كه ی  و،  كایه وه   
ڕێژنه ی  وه ك  و،  گڕیده ده ن  له ناوه وه یدا  سه یر 
قووڵه كانیدا  له نێو شه پۆله   و،  دایده پۆشن  نوورین 

نغرۆی ده كه ن.
خودا.  و  سۆفی  یه كگرتنی  ڕێتێچوونی   -2
له باردابوونی  و  هه ق(  )بوونی  ڕه ها  بوونی  یانی 
پێوه ندیی پێوه كردنی جۆراوجۆر، تا به  ئه ندازه یه ك  
بگات كه  پێی ده وترێت: یه كگرتنی ته واو، به  مانای 
هیچ شتێك نامێنێته وه  ته نها ئه وه  نه بێت. )البدوی، 

1996، ل69 (. 

پێنجهم:پوختهیپێناسهكان
به كارهێنانی  سه ره تاكانی  له   تێهزرین  به    -
وشه كه ، هه ر له  ئه بو هاشمی سۆفییه وه  بیگره ، تا 
دێته   به  جابیری كوڕی حه ییانی سۆفی ده گات و 
سه ر زوننونی میسریی كه  كیمیازانی له  جابیره وه  
وه رگرتووه ، نه  به  مانای له به ركردنی جلی په موویی 
هاتووه ، نه  به  مانای ڕیزی سوففه ی مزگه وته كه ی 
سووفه تولغه وسی  مانای  به   هه روه ك  پێغه مبه ر، 
بووه   تایبه ت  به ڵكو  نه هاتووه ،  موڕڕیش  كوڕی 
ناوه   و  كیمیازانه وه   و  فه یله سووف  ژماره یه ك  به  
مه به سته ی  ئه و  هه ر   )Sophist یۆنانییه كه یش:) 
ئه و  هه ڵگری  ئه وان  عه ره بدا  له نێو  و  گه یاندووه  

ناوه  بوون.
- هه رچی داڕێژرانه  زمانه وانییه كه یه ، هه روه ك 
ئه وه ی  له سه ر  به ڵگه یه   باسیكردووه   قوشه یری 
نێو زمانی عاره به وه  و ڕه گی  وشه كه  هێنراوه ته   
نییه  و قیاسیش نابێته  شایه تی، بۆیه  ڕاستتر وایه  
ڕه گه كه ی یۆنانییه ، ئه ویش به و به ڵگه یه ی كه سانی 
فه یله سووفه كان  ناوده بران،  ناوه   به و  كه   سه ره تا 

بوون.
له   پێناسه كان  ماناكانی  بۆ  گه ڕانه وه   به    -
بذل  ته سه ووف:  پێیانوابوو  زانایاندا،  زاراوه ی 
المجهود لمشاهدة المعبود. خستنه گه ڕی هه وڵه كان 
خستنه گه ڕی  واته   په رستراوه ،  خودای  بینینی  بۆ 
قسه ی  ئه وه یش  خودا،  بینینی  بۆ  هه وڵه كان 
ئه فالتوونه ، چونكه  وتویه تی: هه ركه سێك به دووی 
پاشان  بدۆزێته وه ،  خودا  ده بێت  وێڵه ،  حیكمه تدا 
پێوه ندیی پێوه  بكات. )محمود، 1993، ل241، 242(.
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مشتومڕ و تیۆریای زۆر هه ن له سه ر چۆنیه تی 
سه رهه ڵدانی سۆفیگه ريی و ناوه ڕۆكی ئه م ڕێچكه یه ، 
هه یه  ده یگه ڕێته وه  بۆ  سه رده می یه كه می ئیسالم و 
هه شه  په یوه ستی ده كاته وه  به  ڕه هبانیه تی سریانی 
هه ندێك  و  زه رده شتی  ئاینی  سرووته كانی  و 
كورددا  له ناو  به اڵم  هندییه كان.  ئاینه   ڕێوڕه سمی 
كۆن  زۆر  خواپه رستییه   ڕێبازه   ئه م  سه رهه ڵدانی 
نییه  و دەگەڕێتەوە بۆ چوار سەدە لە پاش کۆچ لە 
مەککەوە بۆ مەدینە. ئه م بابه ته  گوزه رێك ده كات به  

مێژووی سه رهه ڵدانی سۆفیگه ری له  كوردستاندا:
هه واڵی  ده ركه وتنی  و  باڵوبوونه وه   یه كه م 
بن  كوردییه كانی  ناوچه   له   ته سه وف  ناودارانی 
ده ستی ده وڵه تی عه باسی ده گه ڕێته وه  بۆ سه ده ی 
ده كرێت  به اڵم  زاینی)1(،  نۆیه می  سێیه می كۆچی/ 
سۆفیگه ریی  به رفراوانی  ده ركه وتنی  كه   بوترێت 
هاوكاته  له گه ڵ سه ده ی چواره می مێژووی ئیسالم 
و ئه م سەروبەندەش هاوكاته  له گه ڵ ئه و قۆناغه ی 
ده په ڕییه وه   زوهده وه   له   تێدا  سۆفیگه ری  كه  
کە  هۆكارانەشی  ئه و  پێگەشتن)2(.  و  خەمڵین  بۆ 
په ره سه ندنی سۆفیگه رییان  و  ده ركه وتن  یارمه تی 

داوه  زۆرن و ده كرێت به مجۆره  پۆلێن بكرێن:

١_فاكتهرهسوننییهكان:
لە  سۆفیگه ری  ڕیشه ی  و  بنه ما  له به رئه وه ی 
سەرەتاوە تا کۆتایی لەسەر زوهد و دنیا نه ویستی 
فیقهی  مه زهه بی  ته شه نه كردنی  ناكرێت  بنەڕەتە، 
هه ندێك له  پێشه وا زاهیده كان له  واڵتی كوردان وه ك 
هانده ر بۆ باڵوبونەوەی ئەم ڕێڕەوە خواپەرستییە  
پێشه واكان  زانا  ئه وكات  چونكه   نه كرێت،  ته ماشا 
ته ماشا  سه رنما  وه ك  مەزهەبەکان  ڕێبەری  و 
زۆر  ژیانیان  ورده كاری  شوێنكه وتنی  و  ده كران 
دنیا  باسی  گێڕانه وانه ی  ئه و  به تایبه ت  بووه ،  باو 
نه ویستی و ڕازیبوون به  كه می پێشه واكان ده كه ن 
له  سه ده ی چواره می كۆچی/ ده یه می زاینی)3( كه  
ئه مه ش سه ره تا و ده سپێكی چه كه ره كردنی بیری 

سۆفیگه ریی دنیا نەویستییە له ناو كورد.
له م میانه یه دا سه رچاوه كان باس له وه  ده كه ن كه  
مه زهه بی شه رعزانی دنیا نه ویستی كوفی سوفیانی 
له   سه وری ڕه واج و شوێنكه وته ی باشی هه بووه  
كۆچی)4(،  چواره می  سه ده ی  له   ده ینه وه ر  شاری 
باڵوبوونه وه ی  له گه ڵ  هاوكاته   سه رده مه ش  ئه م 
ناوبانگی سۆفییه كانی كورد و ناساندنی ده ینه وه ر 
كرماشان  نزیك  له   و  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له  
په یڕه وكردنی  ته نیشت  به   به  ”شاری سۆفییه كان“ 

مه زهه بی  پێشه وا سه ورییه وه )5(.
مردووه (  ز   799( سه وری  سوفیانی  پێشه وا 
و  نه ویستی  دنیا  و  زوهد  له   بووه   نمونه یه ك 
ده گێڕنه وه  له  به سڕه  به  نهێنی و له  تاریکایی عیشادا 
نێژراوه،  چونكه  به هۆی ناڕه زایه تی زۆری له سته م 
مه نسوری  خه لیفه   و  ده سه اڵت  باڵوی  ده ست  و  
زۆرێك  هه بووه )6(.  گرتنی  فه رمانی  عه باسی 
كردووه   سه ورییان  ئیمامی  سۆفییه كانیش  له  
ده ركه وتنی   ،)7( خۆیان  سه رنمای  نمونه و  به  
ڕێبازگه ی فیقهیی ئه ویش له  ده ینه وه ر له گه ڵ ڕه وته  
سۆفیگه رییه كانی شاره كه دا ته باو  كۆك بووه)8(، 
زۆرێكێش مه زهه به كه ی سەوری به  هۆكار ده زانن 
ده ینه وه ر،  شاری  له   ته سه وف  په ره سه ندنی  بۆ 
پەڕگیری  و  نه ویستی  دنیا  باكگراوه ندێكی  چونكه  

هه بووه)9( . 
ده ینه وه ردا  په نا  له   و  چیا  هه رێمی  له   هه ر 
مه زهه بی  به   كورد  زانایانی  له   زۆر  كۆمه ڵێكی 
بوون،  ئاشنا  حه نبه ل  كوڕی  ئه حمه دی  ئیمام 
ئه م  یاوه ری  یارو  بوونه ته   له وانه ش  هه ندێك 
پێشه وا ناوداره . ئیمام ئه حمه د خاوه ن بەرهەمێکی 
تایبه ت و سه ربه خۆیه  له سه ر زوهد و له م بواره دا 
بۆداوه)10( ،  پێشه نگییان  زانایان شایه تی  زۆربه ی 
نه ك هه ر ئه وه  به ڵكه  له  ژیانی خۆیدا به  كرداريی و 
كردووه)11( ،  جێبه جێی  زوهدی  شێوە  بەباشترین 
واڵتی  له   نیشته جێكانیشی  له  شوێنكه وته  هه ندێك 
شێخ  له وانه ش  هه ڵگرتووه   شوێنپێیان  كوردان  
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جونه یدی به غدادی )298 ک مردووە( كه  له  بنه ڕه تدا 
زۆرینه ی  شارێکە   كه  نه هاوه نده)12(  خه ڵكی 
جونه ید  دواتر   ،)13( بووه  كورد  دانیشتوانەکەی  
له گه ڵ  به غدا)14(  ده بێته  سه رمه شقی سۆفییه كانی 
ئه وه شدا له  شه رعزانیدا په یڕه ویی له بۆچوونەکانی  

ئیمام ئه حمه د و هاوه اڵنی ده كرد)15(. 
ده كه نه وه   جه خت  مێژووییه كانیش  سه رچاوه  
كه  شێخ جونه ید بەدرێژایی ئەو کاتەی کە لەبەغدا 
بووە   به رده وام له  په یوه ندیدا بووه  له گه ڵ ده ڤه ری 
له   و  نه هاوه ند  شاری  و  چیا  هه رێمی  ڕۆژئاوای 
ئاینییه كانی  زانا  وه اڵمی  گۆڕینه وه وه   نامه   ڕێگای 
و  گۆڕینەوە  نامە  زیاتر  كه   داوه ته وه   ئه وێی 
پەیوەندییەکانیان له  باره ی خواپه رستی و باوه ڕه وه  

بووه)16( .
جاكیر  »شێخ  به غدادی  جونه یدی  له   جگه  
محه مه د كوردی« یه كێكیتره  له  ناودارانی حه نبه لی 
 590( گوزه ر  و  جێگا  هه مان  له   هه ر  ته سه وف  و 
ك مردووه ( )17(، جاكیر الی سۆفییه كان خاوه ن 
كه شف و كه راماته  و له  گه وره  و ناسراوه كانه  له  
عیرفان و له  ئیرشاد)18(، به جۆرێك الیه نگره كانی 
دواتر گۆڕه كه یان كردووه  به  مه زارگه  له  ناوچه ی 
ڕازانی نزیك له  سامه ڕا بۆ ته به ڕوك پێكردنی)19(. 
زۆری  هه واداری  و  شوێنكه وته   كوردی  جاكیری 
هه بووه  و وه ها به ناوبانگه  كه  بەڕەبەنی ماوەتەوە 
بۆ  یه كالبووه   چونكه   ژیانیدا،  له   نه هێناوه   ژنی  و 
ئه حمه د  به ناوی  كوڕه زایه كی  و  خواپه رستيی 

جێگه ی گرتۆته وه)20( . 
کە  شافیعیشەوە  پێشەوا  مەزهەبی  لەبارەی 

ئاینزای زۆرینەی هەره  زۆری مسوڵمانانی کوردە 
شافیعی  ئیمام  هەیە،  بەهێز  کاریگەریی  هەندێک 
تەسەوفدا  لەگەڵ  زۆری  سەروساختەی  خۆی 
ڕەخنەی  وتەشیدا  هەندێ  لە  بگرە  و  نەبووە 
هاوەڵ  بەاڵم  گرتووە)21(،  سۆفییەکان  لە  زۆری 
سەر  ڕۆشتوونەتە  زۆرینەیان  شوێنکەوتەکانی  و 
ڕێچکەی تەسەوف و ئەم ڕێڕەوەیان هەڵبژاردووە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش   ،)22( خواپەرستی  بۆ 
کاریگەریی ڕۆڵی سەرنمای شافیعییە ئەشعەرییەکان 
و وەزیر نیزامولمولکی سەلجوقی )485 ک مردووە(. 
ناوبراو زۆر گرنگی بە سۆفییەکان دەدا، لە خۆی 
پێشیان  لەوەی  زۆریدا  هەوڵی  دەکردنەوە،  نزیک 
بخات و فێریان بکات لە سەردەمی خۆیدا، بودجە 
و خەرجی سااڵنەی بۆ دابینکردن و زۆر گرنگیدا 

بەئاوەدانکردنەوەی خانەقاکانیان)23(.  
فێرگەی  تەنیشت  لە  سەلجوقی  نیزامولمولکی 
شێخی  بۆ  خانەیەکی  بەناوبانگ  نیزامییەی 
سۆفی  ئەبوسەعیدی  نەیسابور  شێخەکانی 
نەک   ،)24( مردووە(  ک  کردەوە)479  نەیسابوری 
و  مورید  بە  خۆی  نیزامولمولک  بەڵکە  ئەوە  هەر 
شوێنکەوتەی ئەم شێخە دەزانی، شتێکی ئاشکراشە 
سۆفییەکان  بە  نیزامولمولک  گرنگیدانەی  ئەم 
خوێندکارانی  لەسەر  زۆری  ڕەنگدانەوەی 
قوتابخانەی نیزامییە هەبووە کە لقەکانی لە زۆربەی 
کردبوو  تەشەنەیان  ئیسالمیدا  جیهانی  ناوچەکانی 
جگەلەوەش  کوردییەکان،  ناوچە  لەنێویشیاندا 
کوردێکی زۆر لەو قوتابخانانە دەیانخوێند و لەژێر 

ئەو کاریگەرییەدا بوون)25(. 

ئیمامشافیعیخۆیسەروساختەیزۆریلەگەڵ
تەسەوفدانەبووەوبگرەلەهەندێوتەشیدا

ڕەخنەیزۆریلەسۆفییەکانگرتووە

;
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پاش بنیاتنانی خانەی شێخ نەیسابوری لەالیەن 
زۆربەی  لە  خانەیە  جۆرە  ئەم  نیزامولمولکەوە، 
تەنیشت  لە  ئیسالمی  ڕۆژهەاڵتی  تری  ناوچەکانی 
کرد)26(،  تەشەنەیان  فیقهییەکان  قوتابخانە 
بەجۆرێک لە قۆناغەکانی دواتردا سەرانی تەسەوف 
و  نیزامییەکان  قوتابخانە  لە  وانەبێژییان  کاری 
دەکرد،  بەیەکتر  تێکەڵ  سۆفیگەرییان  ئیرشادی 
بەناوبانگترین ئەو کەسانەش شێخ سوهرەوەردییە 
کە ناوی ئەبو نەجیب عەبدولقاهر عەبدوڵاڵ شافیعی 
مەزهەبە)563 ک مردووە(. سوهرەوەردی خەڵکی 
هەرێمی  لە  کوردنشینە  سوهرەوەردی  واڵتی 
بەغدا  سۆفییەکانی  شێخی  هەروەها  چیا)27(، 
فێرگەی  سەرپەرشتیکردنی  لەهەمانکاتدا  و  بووە 
لەویش  جگە  دەست)28(،  گرتۆتە  نیزامیەی 
کە  میافارقینی  شاشی  ئەبوبەکری  فەخرولئیسالم 
سۆفی و ئەشعەری بووە، لەهەمانکاتدا سەرۆکایەتی 
شافیعی مەزهەبەکانی بەغداشی گرتۆتە دەست و 

لە قوتابخانەی نیزامییە وانەبێژ بووە)29( .

٢ـکاریگەرییەشیعییەکان:
ناواخندارەکانی  ئەفکارە  و  شیعەگەريی  بیری 
دووەمی  سەدەی  لە  کە  قەرامیتە  و  ئیسماعیليی 
تەشەنەیان  کوردییەکان  ناوچە  لە  عەباسیدا 
کردبوو، دوور نەبوون لە بەجێهێشتنی کاریگەری 
چونکە  سۆفیگەری،  پێشەنگەکانی  قۆناغە  لە 
سۆفیگەری  سەرنماکانی  بیروباوەڕی  لە  بەشێک 
وەرگیراون)30(،  شیعییەکانەوە  بیروباوەڕە  لە 
بە  نییە  پەیوەست  تەنها  سۆفیگەریی  جگەلەوەش 
دەشێت  بەڵکە  بەتەنها،  مەزهەبەکانەوە  سوننە 
شیعەیەکی  یان  بێت  سۆفی  سوننەیەکی  کەسێک 
شارەزایان  زۆربەی  بۆچوونی  بەپێی  سۆفی)31(. 
و  سۆفیگەريی  نێوان  لە  زۆر  هاوبەشی  ڕایەڵی 
بۆ  سۆفی  زاراوەی  تەنانەت  و  هەیە  شیعەگەریدا 
یەکەمجار لە مێژووی ئیسالمدا لەالیەن کیماگەری 
شیعی جابری کوڕی حەیانەوە بەکارهاتووە لە دوای 

نیوەی یەکەمی سەدەی دووەمی کۆچی کە هاوتای 
هەشتەمی زاینییە و ناوبراو لە کوفە ڕێبازێکی دنیا 

نەویستی تایبەت بەخۆی هەبووە)32(.
شکستهێنانی  پاش  لە  سەرەوە  لەوانەی  جگە 
و  شیعییەکان  بزوتنەوە  زۆری  هەرە  زۆربەی 
شکستیان لە گەيشتن بە دەسەاڵت پەنایان بۆ زوهد 
و پەناگیريی و دوورکەوتنەوە لە دنیا بردووە و لەناو 
سۆفییەکاندا خۆیان کپکردۆتەوە )33(، هەندێک لە 
بزوتنەوە شیعەگەرییەکانیش زوهد و سۆفیگەرییان 
خەڵک  سەرنجی  ڕاکیشانی  هۆکارێکی  وەک 
بزوتنەوەی  دامەزرێنەری  وەک  بەکارهێناوە)34(، 
لە  کە  حمدون(  بن  )حمدان  باتنی  قەرامیتەی 
خوزستانەوە هاتووە بۆ کوفە لە ساڵی 278کـ/891 
ز، و کوردێکی زۆر دوای کەوتوون)35(، حەمدان 
لە سەرەتادا دنیا نەویستی و زوهدی پیشان دەداو 
بەردەم  لە  دەکرد  نمایش  سۆفییەک  وەک  خۆی 
لە  زۆری  خەڵکێکی  ئەوکاتەی  تا  شوێنکەوتەکانی 
ئاشکراکرد  ئەوەی  ئەوجا  کۆبوونەوە  دەوروبەر 
شیعەگەریی  و  ئالوبەیت  ڕێبازی  بۆ  ئیش  کە 

دەکات)36(.
لە  لە سەرچاوە مێژوییەکانیشدا ناوی زۆرێک 
لەوانەش  هاتووە  شیعە  سۆفی  کوردی  ناودارانی 
ستارەی  ئەبو  کوردی)37(،  عوکبەری  میر 
دانراوێکی  کە   )38( مردووە(  دەینەوەری)340ك 
بکرێتە  دەکرێت  کە   ،)39( )القناعه (  بەناوی  هەیە 
نێوان  لە  هاوبەش  کۆڵەکەی  بوونی  لەسەر  بەڵگە 
ئاستی  لەسەر  نەک  شیعەگەریی  و  تەسەوف 
بەڵکە سەرانسەری جیهانی  ناوچە کوردنشینەکان 
ئیسالمی بەتایبەت پاش ئەوەی سۆفیگەری ڕووی 
کردە عیرفان و پەناگیری و ناواخن و لە ڕواڵەتبینی 
دوورکەوتەوە)40(،  دەقەکان  بۆ  شەریعەت 
لە  یەکیگرت  باتنییەکان  بزاڤە  لەگەڵ  هەروەها 
هەیە  واتایان  دوو  دەقەکان  کە  ئەوەی  باسکردنی 
یەکێک ئاشکرا و دیار یەکێکی تر نهێنی و ناواخن 
و بانگەشەگردنی ئەوەی کە هەندێ لە “پیاوانی خوا 
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_ ئەولیا”  خاوەنی بەرچاوڕوونی خودایین لە پەنا 
زانینی زانستی شەرعیدا)41(. هەردوو بیری سۆفی 
و شیعە لەوەدا خاڵی هاوبەشیان هەیە کە پێیانوایە 
خەڵکی پەنهانی زان و خاوەن کەرامەت بااڵترن لە 
ئەهلی شەریعەت )42(، وەک ئیبن خەلدونیش دەڵێت 
خواردۆتەوە  ئاویان  یەک سەرچاوە  لە  هەردووال 
و قسەیان تێکەڵ بووە و بیروباوەڕی هاوبەشیان 

هەیە )43(.
پ_ کاریگەرییە سیاسيی و کۆمەاڵیەتییەکان:

تەسەوف لەکاتێکدا لەناو کورددا سەریهەڵدا لە 
سەدەی چوارەمی کۆچی کە حوکمڕانی بنەماڵەیی 
داکوتاندا  ڕەگ  و  گەشەکردن  لە  کوردستان  لە 
بووە)44(، هەر لەم کاتەشدا ڕۆحی دورکەوتنەوە 
لە دنیا و گەڕانەوە بۆ دینی ڕەسەن وەک هۆکارێک 
و  دنیاویستی  و  سەرکێشی  لە  دورکەوتنەوە  بۆ 
حوکمڕان  میرە  سەفای  و  کەیف  و  خۆشخۆريی 
سەریهەڵداوە  ئەوکات  فه رمانڕەواکەی  چینە  و 
ئەم  دەژیان)45(،  هەژاریدا  لە  خەڵک  لەکاتێکدا 
بەڵکو  نییە،  کوردییەکاندا  ناوچە  لە  تەنها  حاڵەتە 
بەپێی سەرچاوەکان لە زۆربەی ناوچەکانی جیهانی 
ئیسالمی بۆ هەڵهاتن لە قەیرانی بژێويی و ڕۆحی 
کوردەکان  و   )46( دەبرد  سۆفیگەری  بۆ  پەنایان 
زیاتر لەوان لەگەڵ ئەم ڕێچکەیەدا دەگونجان)47(. 
سەیر  بەسەرهاتی  مێژوییەکاندا  سەرچاوە  لە 
لەسەر  کۆمەاڵیەتی  دۆخی  کاریگەریی  لەبارەی 
هەندێ  تێیدا  کە  هەیە،  تەسەوف  تەشەنەکردنی 
پەناگە  وەک  سۆفیگەرییان  ڕێگرەکان  و  چەتە  لە 
دۆزیوەتەوە بۆ هەڵهاتن لە ڕابردووی خراپی خۆیان 
بەتایحی  ئەبوبەکری  شێخ  بەناوبانگترینیان  کە 
کوردییە کە خەڵکێکی زۆر شوێنی کەوتوون)48(، 
شەنبەکی  محەمەد  شێخ  خوێندکارەکەی   لەگەڵ 

کوردی کە لە ڕێگرەوە بۆتە گەورەی سۆفییەکانی 
سەردەمی خۆی و یەکێک لە ناودارترین پایەکانیان 
لە بەغدا )49(، ئەم دوو کەسایەتییەش کاریگەریی 
ئیشیان  ژینگەیەی  ئەو  لەسەر  هەبووە  زۆریان 
تێدا کردووە و خەڵکێکی زۆریان پەلکێش کردووە 
ئەوەی  پاش  بەتایبەت  سۆفیگەری  جیهانی  بۆ 
خودا  الی  بۆ  گەڕاوە  خەڵکی  و  تەوبەکار  وەک 
بەناویانەوە  کەرامەت  چەندین  و  دەرکەوتوون 

کراوە)50(.

سەرەنجام
کورددا  لەناو  سۆفیگەری  دەرکەوتنی 
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی چوارەمی کۆچی کە تێیدا 
ئەم شێوازە خواپەرستییە لە زوهد و پەناگیرییەوە 
دەپەڕییەوە بۆ گەاڵڵەبوون و پێگەشتن و خەمڵین. 
بۆ ئەم دەرکەوتنەش زیاتر لە هۆکارێک هەیە کە 
دنیانەویستی  ژیانی  بە  پەیوەندییان  هەندێکیان 
تریان  هەندێکی  و  هەیە  شەرعەوە  پێشەواکانی 
ئەوەی  پاش  بەتایبەت  سیاسین  و  پەروەدەیی 
وەک  مەزهەب  شافیعی  سەلجوقی  نیزامولمولکی 
موریدێکی سۆفیگەریی چاالک دەکەوێتە بەخشین و 
یارمەتیدانیان. هاوکات لەگەڵ ئەمەشدا کاریگەریی 
پەنجەی  جێ  کوردی  سۆفیگەریی  لەسەر  شیعی 
لە  نییە  قەتیس  تەنها  تەسەوف  چونکە  هەیە، 
سوننەدا و لە سەردەمەکانی عەباسیدا کوردستان 
پێشوازیکردنی  و  داڵدەدان  بۆ  بووە  النکەیەک 
مەزهەبيی  پاڵنەرە  لە  جگە  شیعەگەری.  بزاڤەکانی 
و دینییەکانیش بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و ناڕەزایی 
زۆری  ڕۆڵی  میرەکان  خراپەکاری  لە  سیاسی 
هەبووە لە هەڵبژاردنی دنیا نەویستی الی هەندێك 

لە کورد.
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؛   462 ص  ج1،  النبالء،  أعالم  سير  الذهبي:   )1(
عطوة  إبراهيم  تحقيق  األولياء،  كرامات  جامع  النبهاني: 

عوض، مركز أهل سنت، الهند، 2001م، ج2، ص 314. 
لرستان  في  الكرد  النقشبندي:  الدين  حسام   )2(
وشهرزور، ص 343 ؛ أنور المايي: األكراد في بهدينان، 

ص 88. 
)3( آدم متز: الحضارة اإلسالمية، ج1، ص 387. 

)4( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص 395 ؛ ابن األثير: 
اللباب في تهذيب األنساب، ج2، ص 121. 

حه قیقه ت،  بۆ  له  شه ریعه ته وه   لشكری:  )5(حیدر 
لرستان  في  الكرد  النقشبندي:  الدين  حسام  ؛   90 ص 

وشهرزور، ص 343. 
العماد:  ابن   .309 ص  الفهرست،  النديم:  ابن   )6(

شذرات الذهب، ج2، ص 175
)7( المناوي: طبقات الصوفية، ج4، ص 47. 

اللباب في تهذيب األنساب، ج2، ص  ابن األثير:   )8(
121 ؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج12، ص 58 ؛ آدم متز: 

الحضارة اإلسالمية، ج1، ص 389. 
)9( حيدر لشكري: لةشةريعةتةوة بؤ حةقيقةت، ص 

ص 70 _71. 
) ( للوقوف على أسماء وبعضا من سير علماء الكرد 
أشياء  عنه  ونقلوا  أحمد  اإلمام  والذين صحبو  الحنابلة 
ومسائل شرعية انظر الملحق رقم )3( لهذه الرسالة، ص 

 .166
)10( أبي يعلى: طبقات الحنابلة، ج1، ص 10. 

)11( ابن الجوزي: مناقب اإلمام أحمد، ص ص 329 
_341 ؛ أبي يعلى: طبقات الحنابلة، ج1، ص ص 9 _ 14 

بالسلطة  حنبل وعالقته  بن  أحمد  نوري:  موفق سالم  ؛ 
التاريخ  مجلة  والسلطان،  الفقيه  إشكالية   _ العباسية 

العربي، الرباط، العدد 29، 2004م، ص 131 _141. 
؛   343 ص  ج1،  الحنابلة،  طبقات  يعلى:  أبي   )12(
العماد:  ابن  ؛  النبالء، ج1، ص 461  الذهبي: سير أعالم 
شذرات الذهب، ج3، ص 416. عبدالكريم مدرس: علماؤنا 

في خدمة العلم، ص 141. 
)13( القزويني: نزهة القلوب، ص 74. 

) 14( السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج2، ص 260 
؛ المناوى: طبقات الصوفية، ج1، ص 570 ؛ حسن نافعة 

وبوزورث: تراث اإلسالم، ج2، ص 60.
)15( أبي يعلى: طبقات الحنابلة، ج1، ص 343. 

ج10،  األولياء،  حلية  األصبهاني:  نعيم  أبو  ن   )16(
ص 265.

)17( الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 11، ص 31 ؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب، ج6، ص 499 ؛ بكر أبو زيد: علماء 

الحنابلة، ص 141. 
)18(  النبهاني: جامع كرامات األولياء، ج2، ص 4. 

)19( الذهبي: سير أعالم النبالء، ج3، ص 3426 ؛ ابن 
النبهاني: جامع  ؛  الذهب، ج6، ص 499  العماد: شذرات 
كرامات األولياء، ج2، ص 4 ؛ عبدالكريم المدرس: علماؤنا 

في خدمة العلم، ص 143.
)20(  الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 11، ص 31. 

على  التصوف  الشافعي »أسس  اإلمام  قال     )21(
الكسل«، و قال »لو أن رجال تصوف أول النهار ال يأتي 
أحد  لزم  »ما  قوله  وكذلك  أحمق«  يصير  حتى  الظهر 
الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليه أبدا«، وغيره من 

سەرچاوەوپەراوێزەکان
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األقوال في هذا الشأن. انظر: أبو نعيم األصبهاني: حلية 
األولياء، ج9، ص ص 136_ 137 ؛ ابن الجوزي: تلبيس 

إبليس، ص 327. 
)22(  آدم متز: الحضارة اإلسالمية، ج1، ص 353. 

؛   21 الطوسي: سياستنامة، ص  الملك  نظام    )23(
عمر سليم عبد القادر التل: متصوفة بغداد، ص 29. 

 ،21 ص  سياستنامة،  الطوسي:  الملك  نظام    )24(
ص 21. 

ناجي  ؛   199 ص  ج4،  الخطط،  المقريزي:    )25(
معروف: علماء النظاميات، ص 73_ 76  ؛ 187_ 198 
الحياة  برهان:  آكو  ؛   50 وبالدهم،  الكرد  عبدالوحيد:  ؛ 
العلمية في دياربكر وجزيرة ابن عمر، ص 83 ؛ وللمزيد 
انظر الفصل الثالث )المذاهب الفقهية السنية( لهذه الرسالة، 
الرسالة، ص  لهذه  ص ص 90 _98 والملحق رقم )2( 

 .165
بغداد،  متصوفة  التل:  القادر  عبد  سليم  عمر    )26(

ص 29. 
؛  والممالك، ص 119  المسالك  األصطخري:    )27(

ابن حوقل: صورة األرض، ق2، ص 369. 
)28(  ابن حوقل: صورة األرض، ق2، ص 369 ؛ ابن 
المستوفي: تاريخ أربل، ق1، ص 107 ؛ الزركلي: األعالم، 

ج4، ص 49. 
)29( ابن شهبة: طبقات الشافعية، ج1، ص 323. 

اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  بروكلمان:  كارل    )30(
ص 238. 

)31( مريزن عسيري: الحياة العلمية في العراق خالل 
العصر السلجوقي، ص 137. 

)32(  ماسينيون ومصطفى عبدالرزاق: التصوف، ص 
 .26

التشيع  بين  العالقة  أحمد:  اسماعيل  فالح    )33(
الدعوة  كلية  مطبوعة،  دكتوراه  أطروحة  والتصوف، 
النبوية،  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  الدين،  وأصول 

1991م، ص 113. 
)34( الديلمي: بيان مذهب الباطنية، ص 20. 

)35( ابن الجوزي: المنتظم، ج12، ص 298. 
)36( الديلمي: بيان مذهب الباطنية، ص 20. 

)37( محسن األمين: أعيان الشيعة، ج8، ص 148 ؛ 
حيدر لشكري: له  شه ریعه ته وه  بۆ حه قیقه ت، ص 57. 

)38( الروزبياني: مێژووی حه سنه وه یهی و عه ییاری، 
ص 124 _125. 

)39( مردوخ الروحاني: مێژووی ناودارانی كورد ، 
ج1، ص 20. 

)40( ابن خلدون: المقدمة، ج2، ص 238. 
التشيع  بين  العالقة  أحمد:  اسماعيل  فالح   )41(

والتصوف، ص 184. 
التصوف  مصطلحات  موسوعة  العجم:  رفيق   )42(
بين  العالقة  أحمد:  اسماعيل  فالح  ؛   19 اإلسالمي، ص 

التشيع والتصوف، ص 184. 
)43(  ابن خلدون: المقدمة، ج2، ص 238. 

اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  بروكلمان:  كارل   )44(
لرستان  في  الكرد  النقشبندي:  الدين  ؛ حسام   212 ص 
وشهرزور، ص 343  ؛ أنور المايي: األكراد في بهدينان، 
ص 88 ؛ هدى جبير السفياني: الحياة العلمية في الري 

وإقليم الجبال في العصر البويهي، ص 84.
مريزن  ؛   225 ج2، ص  المقدمة،  خلدون:  ابن   )45(

عسيري: الحياة العلمية في العراق، ص 142. 
حه قیقه ت،  بۆ  له  شه ریعه ته وه   لشكری:  )46(حیدر 

ص 45 _ 46 
)47( باسيلي نيكيتين: الكرد، ص 355. 

ص  ج1،  األولياء،  كرامات  جامع  النبهاني:   )48(
424_425 ؛ أنس محمد شريف الدوسكي: أتباع الشيخ 
عدي بن مسافر الهكاري من العدوية إلى اليزيدية، مطبعة 
هاوار، دهوك، 2006م، ص 80  ؛ النبهاني: جامع كرامات 

األولياء، ج1، ص 425.
)49( المناوي: طبقات الصوفية، ج4، ص 182 ؛ عمر 

سليم عبد القادر التل: متصوفة بغداد، ص 69.
)50( المناوي: طبقات الصوفية، ج4، ص 182 ؛ عمر 

سليم عبد القادر التل: متصوفة بغداد، ص 69.
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سۆفیزم
شوێنی

یکورددا
جواڵنەوەیسیاس

لە

د.جەعفەر عەلی

یۆنالیزم و 
ستەر لە ناس

، کۆیە.  ما
لەدایکبووی 1965

 و کاریگەری لە 
 دکتۆرا لە سۆفیزم

ناسیۆنالیزمی کوردی،

بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی کورد.
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سەرەتا
دوای  نۆزدەدا،  سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە 
کۆتایی  کورد  میرایه تییەکانی  دەسەاڵتی  ئەوەی 
ئاستی  لە  تایبەت  سیاسی،  بۆشاییەکی  هاتبوو،  
لە  کورد،  سیاسی  جواڵنەوەی  ڕێبەرایەتیکردنی 
تەریقەت  شێخەکانی  دروستببوو.  کوردستان 
ئەگەر پێشتر و لە ڕۆژگاری دەسەاڵتی میرنشینە 
ڕۆحانییەکەی  دیوە  پابەندی  زیاتر  کوردییەکاندا، 
ناو فەزای ئایینی و کۆمەاڵیەتی کورد بووبن، ئەوا 
هێزێکی  وەک  میرەکان،  دەسەاڵتی  نەمانی  دوای 
لە  بەهێز  کۆمەاڵیەتی  پێگەی  خاوەن  و  کاریگەر 
ڕووی سیاسيی و لە ڕووی ئۆرگانیزەکردنی خێڵە 

کوردییەکان، دەرکەوتن)1(.
کورد  میرایەتییەکانی  دەسەاڵتی  ماوەی 
زیاتر  هەرچی  تەریقەت  شێخەکانی  بە  سەبارەت 
ماوەی جەختکردنەوە لەسەر پرینسیپە ڕۆحییەکانی 
تا  بوو،  باڵوکردنەوەی  بۆ  هەوڵدان  و  سۆفیزم 
بزووتنەوەی  کە  وابووبێ،  بڕوا  دەشێت  ڕادەیەک 
سۆفیزم و شێخەکانی تەریقەت دوور لە بەشداری 
لە ژیانی سیاسی دەمێننەوە و دەست ناخەنە نێو 
سەر  بۆ  مەترسی  نابنە  و  حوکمڕانی  کاروباری 
لەسەر  جەختکردنەوە  تەنها  بە  بەڵکو  دەسەاڵت، 
دیوە کۆمەاڵیەتيی و ڕۆحییەکەی سۆفیزم ڕازیدەبن 
و تواناکانیشیان هەر لەم بوارەدا چڕدەکەنەوە)2(. 
دەسەاڵتی  سنوری  سۆفیزم  باڵوبوونەوەی 
میرایەتییە  خێڵەکی  جوگرافیای  و  سیاسيی 
زیاتر  ئەمەش  تێپەڕاند،  کوردی  لۆکاڵییەکانی 
ڕۆحانی  دیدگای  و  دونیابینی  بە  پەیوەندی 
سۆفیزمەوە هەبوو، کە لە سەرەتادا تەنها جوڵە و 
بزووتنەوەیەکی ئایینی ڕووت بوو، لەگەڵ دەسەاڵتە 
بەریەککەوتن  کوردستاندا  لۆکاڵییەکانی  زەمەنییە 
کاتێک  بەاڵم  نەبوو)3(،  ئەوتۆی  دژایەتییەکی  و 
بنەماڵە  و  کورد  میرانی  لەنێوبران،  میرایەتییەکان 
جواڵنەوەی  کران،  بێدەسەاڵت  فەرمانڕەواکانیان 
پێی  ڕێبەرایەتی  ئاستی  لەسەر  کورد  سیاسی 

توێژێکی  تێیدا  کە  نوێوە،  قۆناغێکی  نێو  خستە 
شێخەکانی  لە  بریتیبوون  کە  نوێ،  کۆمەاڵیەتی 
ڕێبەرایەتیکردنی  جڵەوی  سۆفیزم،  تەریقەتەکانی 
گرتە  کوردیان  گەلی  ڕزگاری  جواڵنەوەی 
خەڵکی  کۆکردنەوەی  ڕێبەرایەتی  لە  واتە  دەست. 
و  سیاسيی  بزووتنەوە  ئاڕاستەکردنی  و  کورد 

چەکدارییەکاندا، )شێخ( جێگەی )میر(ی گرتەوە.
لە بارودۆخی ئەوکاتی کوردستاندا، شێخەکانی 
خەڵکی  بتوانن  بوون  کەسانێک  تەنها  تەریقەت 
کورد لە دەوری خۆیان کۆبکەنەوە و سەرلەنوێ 
کەرتە  دەسەاڵتدا  جیاوازتری  فۆرمێکی  لە  و 
کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگەی کوردی ڕێکبخەنەوە. 
و  کەشف  بەهۆی  شێخ  دەسەاڵتی  و  پلەوپایە 
و  پەنهان  شتە  دەرککردنی  توانای  و  کەرامات 
شاراوەکان و زێدەگۆیی زۆری خەلیفە و مرید و 
پەیڕەوانیان، هەروەها باوەڕهێنانی بێ بیرکردنەوەی 
خەڵکیش بەم هێز و توانا ئەفسانەیی و خەیاڵییەی 
کۆمەاڵیەتيی  و  سیاسيی  پێگەی  دەیتوانی  شێخ، 
پتەوتر  تەریقەت  شێخی  ڕۆحانی  و  ئابووريی  و 
بکات. لێرەوە شێخەکانی تەریقەت دەیانتوانی ببنە 
و  گەورە  ڕۆڵی  و  خەڵک  کۆکردنەوەی  سەنتەری 
کاریگەریش بە هەردوو دیوی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤدا 
ئابووری  و  کۆمەاڵیەتيی  و  سیاسيی  ژیانی  لە 
لە  ببینن. شێخە ڕۆحانییەکان  کوردیدا  کۆمەڵگەی 
نیوەی  و  نۆزدە  سەدەی  دووەمی  نیوەی  ماوەی 
یەکەمی سەدەی بیستدا، توانیان شوێنێکی دیار لە 
گەلی  ڕزگاری  خەباتی  و  سیاسی  ژیانی  پانتایی 
پێش  کوردەکانی  میرە  لە  و  داگیربکەن  کورددا 

خۆیشیان سەرکەوتووتر بن)4(.

سۆفیزمیکوردیلەکایەیسیاسیدا:
یەکەم: نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدە

کەسی  سۆفیزمدا،  دەرکەوتنی  سەرەتای  لە 
سۆفی بڕوای وابوو، کە ژیانی دونیایی ماڵێکە بۆ 
ئامانجێکی  بۆ  دەبێ  مرۆڤ  بۆیە  ئەزموونکردن، 
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دوورتر و گەورەتر لە ئامانجی دونیایی هەوڵبدات، 
)االتحاد  خودا  لەگەڵ  یەکبوون  لە  بریتییە  کە 
بالخالق(، یان النیکەم نزیکبوونەوە لە خودی خودا 
و خۆپاراستن لە خراپییەکانی ئەم دونیا کاتییە. بە 
بڕوای هەندێک لە نوسەران، ئەم ڕوانینە بۆ سۆفیزم 
بریتییە لە دیوە نێگەتیڤەکەی بیری سۆفیزم، چونکە 
و  چاالکی  و  جوڵە  لە  دەبات  ئەوە  بەرەو  مرۆڤ 
لە  پاڕانەوە  و  نوێژ  بە  ژیان  و  بکەوێت  داهێنان 
ڕۆحانییەت  ڕووتی  پرینسیپی  و  زیکر  و  خودا 
دەسپێرێت، واتە جۆرێک لە دابڕان لە ژیانی گشتی 
و دوورکەوتنەوە لە کۆمەاڵیەتیبوون بەسەر کەسی 
بۆچوونە  ئەم  پێچەوانەی  دەسەپێنێت.  سۆفیدا 
مەبەستەکانی  زۆرجار  کوردستان  لە  سۆفیزم 
دووەمی  نیوەی  لە  بووە.  پۆزەتیڤ  و  سیاسی 
سەدەی نۆزدە و نیوەی یەکەمی بیستدا، کارەکتەرە 
ڕۆحانییەکانی  شێخە  لە  بریتیبوون  سیاسییەکان، 
دونیای تەریقەتەکانی تەسەوف، شێخ عوبەیدوڵاڵی 
بووە.  ڕچەشکێن  و  پێشەنگ  لەمبوارەدا  نەهریش 
و  سۆفیزم  کوردستاندا  لە  بڵێین  دەتوانین  واتە 
گۆڕەپانی  نێو  دابەزینە  تەریقەتەکان  ڕێبەرانی 
بەپشتبەستن  و  کۆمەاڵیەتيی  و  سیاسيی  ژیانی 
ئاستی  لەسەر  قوربانیدان،  و  جیهاد  پرینسیپی  بە 
ڕێبەرایەتی چوونە نێو بەشداری خەباتی سیاسيی 
ئیدی  ئەوەی  بەمانای   .)5( کوردەوە  چەکداری  و 
مورشیدی  و  تەریقەت  ڕێبەری  تەنها  نە  شێخان 
بااڵی ئایینی بوون، بەڵکو بوونە ڕێبەری سیاسی 
گەلی  ڕزگاری  جواڵنەوەی  سەرکردایەتی  و 

کوردستانیشیان لەئەستۆ گرت. 
هێزی ڕۆحانی شێخان لەنێو الیەنگر و پەیڕەوانیان 
کۆمەاڵیەتییەکانی  خانە  و  کەرت   ، و  تایبەتی  بە 
قواڵییەکی  و  ڕیشە  بەگشتی،  کوردی  کۆمەڵگەی 
شێخەکانی  هەبوو.  بەهێزی  ڕۆحی-کۆمەاڵیەتی 
لە  سۆفیزم  تەریقەتەکانی  ڕێبازەکانی  بە  سەر 
کوردستاندا ڕۆڵێکی گەورەیان لە چارەسەرکردنی 
هۆزەکانی  و  خێڵ  نێوان  کۆمەاڵیەتییەکانی  کێشە 

خەڵکیش  زۆری  ژمارەیەکی  هەبوو،  کورددا 
بەمەبەستی  خانەقاکان  و  تەکیە  دەکردە  ڕوویان 
خۆپاراستنیان لە نادادپەروەريی و ستەمی دەسەاڵتی 
سیاسيی و گەیاندنی گرفتەکانیان بە کاربەدەستان. 
ڕۆحانی،  ڕێبەری  تەنها  نە  شێخان  مانایە  بەم 
کێشە  چارەسەرکردنی  و  ناوبژیکار  هێزی  بەڵکو 
کۆمەڵگەیش  گەورەکانی  و  بچووک  کۆمەاڵیەتییە 
بوون. ئەمەش چەند سەنگ و قورسایی ڕێبەرانی 
هێندەیش  دەکرد،  بەهێز  سۆفیزمی  تەریقەتەکانی 
بنەمای جەماوەری ئەم تەریقەتانەی لەنێو خەڵکی 
لە  هەربۆیە  دەکرد،  فراوانتر  و  بەرینتر  کورددا 
ئەنجامی گۆڕانکارییە سیاسيی و کۆمەاڵیەتییەکاندا 
شتێکی بەدەر لە چاوەڕوانی نەبوو، ئەگەر شێخانی 
تەریقەت سەرباری ڕێبەرایەتی ڕۆحی، ببنە ڕێبەری 
جواڵنەوە سیاسییەکانیش و بۆماوەیەکی درێژیش 
بە  کورد  شۆڕشەکانی  و  ڕاپەڕین  سەرکردایەتی 

ئەستۆ بگرن.
تەریقەت  ڕێی  لە  نەهری  عوبەیدوڵاڵی  شێخ 
و  نەسەب  پاشخانی  و  سۆفیزم  ناوەندەکانی  و 
بنکەی  و  ئابووريی  و  پێگەی سیاسيی  بنەماڵەوە، 
جەماوەری خۆی بەهێزتر کردبوو، بەاڵم لە خەباتی 
و  کێشە  نابێتە  ئایین  قاجاریدا،  عوسمانی-  دژی 
ئامانجی سەرەکی ڕاپەڕینەکەی لە ساڵی 1880دا، 
و  نیشتمانيی  کێشەی  ڕاپەڕین،  ئامانجی  بەڵکو 
ستەمی  کێشەی  نەک  کوردە،  گەلی  ڕزگاری 
ئایینی و بە ئامانجگرتنی دامەزراندنی قەوارەیەکی 
شێوە  باشترین  بە  هەوڵیداوە  عوبەیدوڵاڵ  ئایینی. 
و  ئیسالم  ئایینی  لە  سوود  نەیارەکانی  بە  دژ 
تەریقەتی نەقشبەندی وەربگرێت، بەجۆرێک خودی 
سوڵتان  دەرهاویشتنی  بەبێ  عوسمانییەکانی 
خەلیفەی  وەک  خۆی  کە  دووەم،  عەبدولحەمیدی 
موسڵمانان ناساندبوو، بە خودانەناس و الدەر لە 
کوردان  لە  داوای  و  لەقەڵەمداوە  ئیسالم  ئایینی 
نیشتمانەکەیاندا  ڕزگاری  و  ئایین  لەپێناو  کردووە 

دژی عوسمانيی و قاجاری تێبکۆشن)6(. 
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زۆر  ژمارەیەکی  دیدی  لە  عوبەیدوڵاڵ  شێخ 
لە خەلیفە و مرید و  لە خەڵکی کورد، کە خۆیان 
پەیڕەوکارانی تەریقەت و سەرۆک هۆز و ئەندامانی 
ڕێبەرە  بەو  بوو  دەبینییەوە،  کورددا  خێڵەکانی 
ئەوەی  هێزی  کە  فریادڕەسەی،  و  کاریزمایی 
سیاسی  خراپی  قۆناغێکی  لە  کورد  بتوانێ  دەبێ 
دۆخێکی  بەرەو  کۆمەاڵیەتییەوە  و  ئابووريی  و 
کوڕی  عوبەیدوڵاڵ  کە  تایبەت  بگوازێتەوە،  باشتر، 
و  بنەماڵەی شەمزینییەکان  تەهای سەرۆکی  شێخ 
لە دونیای ڕۆحيی و مادیشدا میراتگری ئایینی و 
بنەماڵەی   .)7( بوو  خێزانەکەیان  ناوبانگی  و  ناو 
شێخانی نەهری لە ڕووی ئایینییەوە پیاوی ئایینی 
ناودار و لە ڕووی مادییەوە خاوەنی گوندی زۆر 
دەسەاڵتی  بوون،  فراوان  کشتوکاڵی  زەوی  و 
کۆمەاڵیەتی،  ئایینی،  پایەی  تەریقەتیش  ئیرشادی 
ئابووری، سیاسی، لە جاران بەهێزتر کردن. شێخ 
خاوەن  و  گەورە  بنەماڵە  ئەو  نەوەی  عوبەیدوڵاڵ 

نفوزە بوو)8(.
عوبەیدوڵاڵ،  شێخ  بە  کورد  خەڵکی  بڕوای 
گەیشتبووە ئەو ئاستەی پێیانوابوو، کە نێردراوێکی 
خوداییە و بە ڕۆحێکی پیرۆزیان دەزانيی و باوەڕیان 
لەڕاستیشدا  هەبوو،  ئەفسانەییەکانی  توانا  بە 
تاڕادەیەک شێخ هەر بەمجۆرە سەیری خۆی دەکرد 
و باوەڕی وابوو، کە کەسایەتییەکی هەڵبژێردراوە 
شێخ  ناوی  خراپەکە)9(.  بارودۆخە  چاککردنی  بۆ 
ببووە هێما و سیمبولی ڕێز و خۆشەویستی، ئەم 
ناوبانگە وایکردبوو هەزارەها کەس لە ناوچە جیا 

و  تێبکەن  ڕووی  تەنها  نە  کوردستانەوە  جیاکانی 
پشتگیری خۆیانی بۆ دەرببڕن، بەڵکو وەک )باوکی 

کوردان(یشی بناسن)10(.
شێخ عوبەیدوڵاڵ پیاوێکی زاهید و گۆشەگیری 
کۆمەاڵیەتی  پەیوەندی  و  خەڵک  ژیانی  لە  دوور 
زیکر  و  نوێژ  بە  خانەقاکەیەوە  لە  تا  نەبووە، 
بۆ  بێ  دوعاخوێندن  خەریکی  عیبادەت،  و 
سەرکەوتنی سیاسی خەلیفەی مسوڵمانان سوڵتان 
عەبدولحەمیدی دووەم و دواتریش هەر بە زەبری 
دوعاخوێندن و پاڕانەوە لە خودا، دوژمنانی ئیسالم 
لەناوبەرێت. ئەو بەدەرلەوەی ڕێبەری تەریقەتێکی 
کۆمەاڵیەتی  پێگەی  و  نفوز  خاوەن  گەورەی 
کەسایەتییەکی  بووە،  نەقشبەندی  تەریقەتی  وەک 
سیاسی و تێکۆشەرێکی نەتەوەییش بووە. شێخی 
کردووە،  سیاسەتی  بووە  پیاوێک  نەقشبەندی 
جوڵە و چاالکی سیاسيی و پەیوەندی دیپلۆماسی 
لەگەڵ کۆنسۆڵخانە و نوێنەرانی واڵتانی گەورەی 
و  تەکیە  لە  سۆفیزمی  تەریقەتی  هەبووە،  جیهاندا 
و  سیاسيی  بەرگێکی  و  هێنایەدەر  خانەقاکانەوە 
نەتەوەیی بە بەردا کرد. عوبەیدوڵاڵ لەنێو کۆمەڵێکی 
خێڵەکی-دەرەبەگی دواکەوتوودا دێت و مەسەلەی 
کورد لە ڕێگەی گوتارێکی نەتەوەیی بۆ یەکخستنی 
بە  سەربەخۆدا،  قەوارەیەکی  لە  کورد  هەموو 
و  نیشتمان  و  نەتەوە  زاراوەکانی  بەکارهێنانی 
و  کەلتووريی  تایبەتمەندییە  لەسەر  جەختکردنەوە 

سیاسییەکانی کورد، دەخاتەڕوو)11(. 
ئەگەر مێژوو بە مانایەکی ملکەچی پێداویستی 

شێخەکانینەهریهاوشانیڕوناکبیرانیعەلمانیکورد،
ڕۆڵیگرنگیانلەبەرەوپێشبردنیجواڵنەوەی

سیاسيیوکەلتووریکوردیدابینیوە

;
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بێت، ئەوا ئەو بۆشایی دەسەاڵتەی لە کوردستاندا 
دروستببوو، هەروەها پێویستی دۆخە سیاسيی و 
دەخواست  ئەوەی  ئابوورییەکەش  و  کۆمەاڵیەتيی 
دۆخی  بێزاری  و  ناڕەزایەتيی  جڵەوی  کەسێک 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بگرێت.  ئەستۆ  بە  کوردی 
کە  سۆسیۆلۆژییەی،  و  مێژوویی  ڕاستییە  ئەم 
لە ڕووی سیاسيی و  ئەو کەسە  پێویستی دەکرد 
تازە  جوڵەی  دروستکردنی  هێزی  کۆمەاڵیەتییەوە 
بە  وەستانەوە  و  دۆخەکە  ڕێبەرایەتیکردنی  و 
ڕووی ستەمکاريی و هەمانکات هەڵگری خەون و 
مژدەی نوێ بێت بۆ پێکهاتە ئایینی و خێڵەکییەکەی 
عوبەیدوڵاڵ  دۆخەدا شێخ  لەم  کوردی.  کۆمەڵگەی 
دێتە  کوردییەکە  قۆناغەکە  پێویستی  پیاوی  وەک 
بەرپرسیارێتی  گرانی  ژێرباری  دەچێتە  و  پێش 
مێژووی  ڕۆژگارەی  ئەو  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسيی 
وەک  ڕکابەر،  بێ  ڕێبەرێکی  وەک  و  کورد 
کاریزمایەک لەنێو خانەقای نەقشبەندییەوە دێت و 
ئایین بە چەمکەکانی ناسیۆنالیزم و نەتەوە ئاوێتە 

دەکات.   
شێخ  بیست،  سەدەی  یەکەمی  نیوەی  دووەم: 

مەحمود بە نموونە
 لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستدا، شێخەکانی 
نەقشبەندی لە نەهريی و شێخ عەبدولسەالمی بارزان 
سەعیدی  شێخ  و  بەرزنجيی  مەحمودی  شێخ  و 
کۆمەاڵیەتيی  و  سیاسيی  پڕۆسەی  لەنێو  پیران، 
سەرکردایەتی  لە  چ  ئەوکاتەدا،  مێژوویی  و 
جواڵنەوەی سیاسيی و ڕاپەڕینەکانی کورد دژ بە 
ناوچەکە،  بێدادی دەسەاڵتە جیاوازەکانی  ستەم و 
لە ڕێکخراو و کۆمەڵە سیاسيی  لە بەشداريیان  چ 
و کەلتورییەکان و پشتگیری بزاڤی ڕۆژنامەگەری، 

ڕۆڵ و کاریگەری گەورەیان هەبووە. 
ڕوناکبیرانی  هاوشانی  نەهری  شێخەکانی 
عەلمانی کورد، ڕۆڵی گرنگیان لە بەرەوپێشبردنی 
کوردیدا  کەلتووری  و  سیاسيی  جواڵنەوەی 
نەهری  ڕۆحانیانی  بنەماڵەی  دەکرێ  بینیوە. 

دوو  وەک  بەدرخانییەکان،  بنەماڵەی  شانبەشانی 
گەورەی  جیاوازی  ئاقاری  دوو  دامەزرێنەری 
نموونە،  بۆ  بکرێن.  سەیر  کوردی  ناسیۆنالیزمی 
دامەزرێنەرەکانی  و  چاالک  ئەندامە  لە  یەکێک 
بەرنامەی  خاوەن  کوردی  کۆمەڵەی  یەکەمین 
سیاسی، کۆمەڵەی تەعاون و تەرەقی کورد )کورد 
تعاون و ترقی جمعیتی/ 1908(، شێخێکی ڕێبازی 
کوڕی  عەبدولقادری  شێخ  نەقشبەندی،  تەریقەتی 
بوو  دواتر  کە  بووە،  نەهری  عوبەیدوڵاڵی  شێخ 
بوونی  کۆمەڵەیەدا  لەم  کۆمەڵەکە.  سەرۆکی  بە 
سەرۆکێکی شێخ و پرینسیپی مسوڵمانبوون، نەبۆتە 
کۆسپ لەڕێی هەوڵدان بۆ پتەوکردنی دۆستایەتی 

کوردی مسوڵمان و ئەرمەنی مەسیحی)12(. 
ڕۆحانییەکانی  شێخە  هەژموونی  دۆخی  ئەم 
کوردەوە  سیاسی  جواڵنەوەی  بەسەر  تەریقەت 
بۆچوونەی  ئەم  ڕاستی  لە  گەورە  ئەندازەیەکی  تا 
ئۆڵسن نزیکمان دەکاتەوە، کە دەڵێت: لە کوردستاندا 
خواستی  پێچەوانەی  ناسیۆنالیستی  بیروباوەڕی 
تەکیەکاندا  و  مەزهەب  بەنێو  کورد  عەلمانیانی 
هەر  پشتیوانی)13(.  بوونە  شێخەکان  و  باڵوبۆوە 
لەبەر  گوتوویەتی:  جوەیدە  وەدیع  لەمبارەیەوە 
هۆ و بەڵگەی زۆر هەرچەندی دەربارەی بایەخی 
وەک  جەعفەر[  خانەقاکانیش  ]هەروەها  تەکیەکان 
نەتەوەیی  بیروباوەڕی  باڵوکردنەوەی  بنکەی 
نییە. ئەم بیروباوەڕانەی لەم  بگوترێت، زێدەگۆیی 
بنکانەوە سەرچاوەیان دەگرت لەنێو خەڵکی کورددا 
چونکە  لێدەکرا،  پێشوازیان  فراواندا  ئاستێکی  لە 
بوو،  بەسەرەوە  شێخەکانیان  مۆری  و  نیشانە 
هەروەها شێخەکان خۆیشیان نیشتمانپەروەری بە 
پەرۆشبوون و لە نزیکەوە پەیوەندییان بە خەڵکی 
کوردەوە هەبوو، وێڕای ئەوەی بەهۆی بیروباوەڕ 
ترادیسیۆن  الیەنگری  فێربوونیانەوە  پێشینەی  و 
حکومەتی  لە  و  بوون  ئیسالمی  حکومەتی  و 
ئایین  بە  بایەخی  کە  الو،  تورکانی  سیکیوالری 

نەدەدا، ڕازینەبوون)14(. 
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بەرزنجی  سەعیدی  شێخ  هەڵوێستی  ڕەنگە 
جیاوازتر  ئیتیحادییەکان،  دەسەاڵتی  ڕووی  بە 
بۆ  عوبەیدوڵاڵ  وەک  هەڵوێستی شێخانی  لە  بێت 
لە  بەرزنجی  سەعیدی  شێخ  هەڵوێستی  نموونە. 
بەرامبەر دەسەاڵتدارانی ئیتیحادوتەرەقی، هێندەی 
دەستدانی  لە  لەسەر  مەترسی  بە  پەیوەندی 
بە  پتەوی  پەیوەندی  و  دەسەاڵتەکەی  و  پێگە 
کاریگەری  و  دووەم  عەبدولحەمیدی  سوڵتان 
و  دەسەاڵت  ئەو  و  پان-ئیسالمیزم  سیاسەتی 
بە  عوسمانی  سوڵتانی  کە  هەبوو،  سامانەوە 
شێخی بەرزنجی بەخشیبوو)15(، هێندە پەیوەندی 
کوردەوە  گەلی  ڕزگاری  جواڵنەوەی  پرسی  بە 
سەعید  شێخ  یاخیبوونی  دەشێت  بۆیە  نەبووبێ. 
و  نێوان شێخ  پەیوەندی  وەک  ئیتیحادییەکان،  لە 
سیمبولی  و  دەسەاڵت  بە  پەیوەندی  و  پێگەکەی 
نەک  بکەین،  سەیر  خەالفەتەوە  و  مسوڵمانان 
چوارچێوەی  لە  لێکدانەوەی  و  پەیوەندی  وەک 

جواڵنەوەی ڕزگاری گەلی کورددا. 
 شێخ سەعید، لە بنەماڵەی شێخانی بەرزنجەیە، 
ئەحمەدی  کاک  سەردەمی  لە  بنەماڵەیە  ئەم 
تەریقەتی  بااڵی  مورشیدی  کوڕی  کە  شێخەوە، 
پلەوپایەی  وێڕای  نۆدێییە،  مارفی  شێخ  قادری، 
بە  ببوون  کە  ئابووری،  دەسەاڵتی  و  ئایینی 
دەرەبەگی خاوەن موڵک و زەوی و زاری گەورە، 
بەرەو دونیای سیاسەت و گرتنەدەستی دەسەاڵتی 

سیاسیش هەنگاویاننا)16(.
پێگەی شێخ سەعیدی باوکی شێخ مەحمود لە 
باشووری کوردستان بە ئەندازەیەک گەورەببوو، 
لە  ژمارەیەک  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  گەورە 
سەرکردەکانی سوپا هەوڵیاندەدا ڕەزامەندی ئەو 
گوتەی  بە  ژمارەیەکیان  تەنانەت  بێنن،  بەدەست 
ببوون)17(.  ملکەچی  ڕەهایی  بە  حلمی،  ڕەفیق 
بەرزنجە  شێخانی  کۆمەاڵیەتی  و  ئایینی  پێگەی 
لەالیەک، پشتگیری سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەم 
بۆ شێخان بەگشتی، یان پەیوەندی بەهێزی شێخ 

سەعید لەگەڵ سوڵتانی عوسمانی لەالیەکی دیکەوە، 
هێز و نفوز و دەسەاڵتی بنەماڵەی شێخانی لەسەر 
سلێمانی،  دەرەوەی  و  ناوەوە  ئاستی  هەردوو 

فراوانتر و بەهێزتر کردبوو.
نەوەی  و  سەعید  شێخ  کوڕی  مەحمود  شێخ 
ناسراوە  و  نفوز  خاوەن  و  گەورە  بنەماڵە  ئەم 
نفوزی  و  بنەماڵەکەيی  ناوبانگی  و  لەناو  بوو. 
ببوو،  سوودمەند  گەلێک  خانەوادەکەشی  ئایینی 
ئیدی  سەرکردەیی،  بەرزی  پلەیەکی  گەیشتبووە 
وردە وردە لە دونیای سیاسەتیشدا کەم تا زۆر 
تەمەنی  لە  زاران.  سەر  کەوتە  ناوی  ناسراو، 
میوانی  ماوەیەک  باوکی،  هاوشانی  منداڵیشدا 
دووەم،   عەبدولحەمیدی  عوسمانی،  سوڵتانی 

بووە)18(.   
کاریزمی  سەرکردەیەکی  وەک  مەحمود  شێخ 
بیرکردنەوە  داگیرکردنی  بەسەر  کاریگەر  و 
لەال  ئەوەی  هەستی  خەڵکەوە،  هۆشیاری  و 
دروستببوو، کە ببێتە ڕێبەرێکی بەهێز و بێ ڕکابەر 
خۆی  بەردەوام  بۆیە  کوردستان،  باشووری  لە 
وەک نوێنەری کوردانی باشوور، تەنانەت بەشێک 
لە کوردانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش، دەبینی. لە 
پێگەی  لە  بەسوودوەرگرتن  دەرەوەشدا  ئاستی 
ئایینی و کۆمەاڵیەتی بنەماڵەکەی، هەوڵیدەدا وەک 
ڕۆژگارەکەی،  دەسەاڵتی  خاوەن  سەرکردەیەکی 
ئەو  و  ڕابکێشێ  خۆیدا  بەالی  دەرەوە  سەرنجی 
پەیامە بگەیەنێ، کە ئەو ڕێبەرێکی کاریزمایی بێ 
ڕکابەر و کاریگەری ئەوتۆیە، دەتوانێ بە هەردوو 
گرنگ  ڕۆڵی  نێگەتیڤدا،  یان  پۆزەتیڤ،  دیوی، 
جەمسەرە  نێوان  ملمالنێی  لە  یەکالکەرەوە  و 
ناکۆکەکانی ناوچەکەدا ببینێ و ببێتە گەمەکەرێکی 
لە  سلێمانی  جوگرافیای  لە  النیکەم  سەرەکی، 

بەرامبەر تورکەکان و بریتانییەکاندا. 
هەر  نەک  مەحمود،  شێخ  ڕۆژگارە  ئەو 
سیاسی  کەسایەتی  نفوزترین  پڕ  و  ناسراوترین 
باشووری  و  سلێمانی  ئایینی  و  کۆمەاڵیەتی  و 
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خودی  زۆر  تاڕادەیەکی  بەڵکو  بوو،  کوردستان 
بزووتنەوەی سیاسی  لە  بریتیبوو  مەحمود  شێخ 
شێخ  لە  بریتیبوو  بزووتنەوەکەیش  و  کورد 
بڵێین،  ئەگەر  نەبێت  لەوانەیە زێدەگۆیی  مەحمود. 
لە ماوەی دوای جەنگی یەکەمی جیهانی تا لکاندنی 
ویالیەتی موسڵ بە دەوڵەتی عیراقەوە، چارەنوسی 
باشووری  لە  کورد  سیاسی  بزووتنەوەی 
و  جوڵەی سیاسيی  و  کەسایەتی  بە  کوردستان، 
مەحمودەوە  شێخ  پەیوەندییەکانی  و  چەکداری 

بەسترابۆوە)19(.
و  ئایینی  پێگەی  بەهێزی  ئەم  هەموو  لەگەڵ 
ئاستی  لەسەر  مەحمود  شێخ  کۆمەاڵیەتییەشیدا، 
لە  تەنانەت  سلێمانی،  و  کوردستان  باشووری 
و  نەیار  بێ  قادریشدا،  تەریقەتی  خودی  نێو 
نە  بووە،  فریشتە  نە  شێخ،  نەبوو.  ڕکابەر  بێ 
پەروەردەی  و  ژینگەکەی  کوڕی  ئەو  پێغەمبەر، 
بنەماڵە و کۆمەڵگەکەی بوو، ژینگە و کۆمەڵگەیەک، 
و  ئیداری  شێوازە  و  فۆڕم  لەو  ڕادەیەک  تا  کە 
لە  سەدە  چوار  پێش  کە  دەچوو،  فەرمانڕەواییە 
هەرچی  بووە.  باو  ئەوروپادا  ڕۆژئاوای  واڵتانی 
و  سیاسيی  ژیانی  گۆشەنیگای  لە  بوو  ئینگلیز 
بە  و  بیست  سەدەی  کەلتووری  و  کۆمەاڵیەتيی 
سەرکردایەتی  سەیری  سەدەیە  ئەو  واقیعیەتی 

شێخی بەرزنجی دەکرد)20(.
وەکچۆن شێخ عوبەیدوڵاڵ لە نیوەی دووەمی 
سەدەی نۆزدەدا، لە ڕێی پێگە و نفوزی خانەقای 
بە  بزووتنەوەی سیاسی کوردی  نەقشبەندییەوە، 
ناسیۆنالیزمی  و  ئایین  داپۆشی،  ئایینی  بەرگی 
لە  بەرزنجەیش  شێخانی  کرد،  یەکدی  ئاوێتەی 
بەناوی  توانیان  بیستدا،  سەدەی  یەکەمی  نیوەی 
جیهادەوە تەوزیفی ڕۆڵی تەکییەکان بۆ مەبەستی 
سیاسی بکەن، بەجۆرێک توانیان سنوری سلێمانی 
تێپەڕێنن و لەڕێی خەلیفە و مرید و  پەیڕەوانیان، 
هەروەها ئەو پڕوپاگەندانەی تەکییەکان و دەروێش 
تەریقەتیان  شێخی  بۆ  ناوچانە  لەو  مریدەکان  و 

دەکرد، بگەنە ناوچەکانی دەرەوەی سلێمانی.
خێزانی شێخانی بەرزنجە بەهۆی پابەندبوونیان 
بە ڕێنماییەکانی ئیسالم و بنەماکانی تەریقەتەکانی 
پڕ  کۆمەاڵیەتی  پێگەیەکی  ئیسالمی،  سۆفیزمی 
هەبوو،  کوردیدا  کۆمەڵگەی  لە  گرنگیان  و  بایەخ 
ئەو بنەماڵەیە نەوە دوای نەوە، ئەو جێگە و پێگە 
گرنگەیان بە میرات بۆ مابۆوە، پێگەیەک کاریگەری 
ناوەندی  لە  سیاسی  ڕەهەندی  بە  تێکەڵ  ڕۆحی 
وێڕای  کردبوون.  بەرجەستە  بۆ  کۆمەاڵیەتیدا 
ئابووری  سەنتەرێکی  ببووە  پێگەیە  ئەم  ئەوەی 
بەهێز بۆ ئەندامانی بنەماڵەکەیان، بەجۆرێک نەوەی 
ڕۆحانی،  ڕەمزی  سەرمایەی  وێڕای  شێخان، 
دەبوون بە خاوەنی سەرمایەی ماددی گەورەش، 
دەبوون بە خاوەنی زەوی و زاری کشتوکاڵی زۆر 
لە سلێمانی و دەرەوەی سلێمانیدا، ئەمەش دەبووە 
هۆی بەهێزترکردنی پێگەکەیان و جوڵە و چاالکی 

لە نێو کۆمەڵگەدا زیاتر و گەورەتر دەکردن. 
دەتوانین بڵێین، شێخ مەحمود چەند ئایینداری 
کردووە، هێندەیش سیاسەتی کردووە. ڕاستە ئەو 
ڕۆڵی  تەکییەکان  و  خانەقا  و  مزگەوت  ڕۆژگارە 
گرنگیان لە باڵوکردنەوە و فێرکردنی خوێندەواريی 
و ئامادەکردنی زەمینەی فیکری بۆ هەر جوڵەیەکی 
باشووری  لە  کوردی  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسيی 
زمانێک،  ئاسانترین  چونکە  دەبینی،  کوردستاندا 
الیەنگرانی  هەرەگەورەی  بەشی  النیکەم  کە 
شێخ مەحمود و کەرتە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی 
لەنێو  کارکردن  زمانی  تێیدەگەیشتن،  کۆمەڵگەش 
بۆیە  بوو.  ئیسالمدا  ئایینی  ماناکانی  و  چەمک 
باشترین و گونجاوترین مامەڵەی عەقاڵنی لەگەڵ 
بووبێت  بریتی  ڕەنگە  لەمجۆرەدا،  ژینگەیەکی 
بۆ  فیکرییە  سەرخانە  لەو  سوودوەرگرتن  لە 
زۆر،  تا  کەم  مەحمود  شێخ  سیاسی.  مەبەستی 
وەک ڕێبەرێکی بێ ڕکابەر و کاریزمی لە ڕۆژگاری 
خۆیدا، هەوڵێکی لەمجۆرەیدا، ئەگەر هەوڵەکانی لە 

ئاستێکی بچووک و سنورێکی لۆکاڵیشدا بووبن.
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و ڕەوت هەر
و، جیاوازە بابەتە لەم ەوە

لێكۆڵین ی
ڕوانگە

ئەو و ن
تێگەیشت تی

وچۆنیە یابینی
دن لەچوارچێوەی گرۆیەك

دەكات، بۆ لێكدانەوەی
دەكات پەیڕەوی ڕێبازەی ن

یا مەنهەج

مبابەتەش
ئاراو،ئە

وازدێتە
شتنیجیا

ەوتێگەی
ێرەوەئاڕاست

ل

ینێتەوە.
نبازنەداخۆیدەب

لەهەما

بوردهیی،
هريیولێ

سۆفیگ

ئهییوبی
هددینی

سهالح

هنموونه
ب

عه بدوڵاڵ قه ره داغی

1957 ، کفری. لە ساڵی 1981 بەشی فەلسەفەی 
ەدایکبووی 

ستا زیاتر لە سەد بابەتی 
کردووە. تائێ

ەغداد تەواو
لە زانکۆی ب

تەوە بەتایبەت لەسەر تەسەوف.
باڵوکردوە
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پێشــــهكی:
ئه م لێكۆڵینه وه یه ، له  ڕووی هه ناسه ی گشتییه وه ، 
به ناوی  خۆمه   دیكه ی  لێكۆڵینه وه ی  دوو  درێژه ی 
»سیمای خۆشه ویستیی سۆفییانه »، كه  له  كۆنفرانسی 
كۆمه ڵه ی   به هاوبه شی  سۆفیگه ری،  به   تایبه ت 
كه ركووك  پارێزگای  كۆمه اڵیه تیی  و  ڕووناكبیريی 
نیسانی  ی  و3   2 ڕۆژانی  گه رمیان،  زانكۆی  و 
پێشكه شكرا،   به ڕێوه چوو،  كه الر  شاری  له    2014
بیری  له   ئاشتی  به ناوی«فه رهه نگی  دووه میش 
سۆفیگه ریی ئیسالمیدا«، كه  له  كۆنفرانسی تایبه تی 
ئیسالمیدا«،  هزری  له   سیاسی  »سسته می  له مه ڕ 
كه  له الیه ن سه نته ری زه هاوییه وه ، له  هۆڵێكی ئوتێل 
»سلێمانی پااڵس«  به ڕێوه  چوو و پێشكه ش كرا. 
بوونی  پێشوو  لێكۆڵینه وه ی  هه ردوو  گریمانه ی 
به رپابوونی  به هێزی  هه ره   به بنه مای  سۆفیگه رییه  
مرۆڤدۆستانه ی  و  جوامێرانه   هه ڵوێستێكی  جۆره  
خۆشه ویستی،  پڕ  نه رمونیان  مامه ڵه ی  له   بنیاتنراو 
ئایه تی  ده قی  به پێی  كه   مرۆڤـ،  له گه ڵ  ته نها  نه ك 
قورئان، له الیه ن خوای گه وره وه  ڕێزی لێنراوه : )َوَلَقْد 
باِت  ْلَناُهم ِف الَبِّ والَبْحرِِ َوِرَزْقَناُهم ِمَن الَطيِّ ْمنا َبِن آَدَم َوَحَ َكرَّ
ْن َخلََْقَنا َتْفِضيل، اإلسراء 70(، به ڵكو  َلناُهم َعَلى َكِثرٍي ِمَّ َوَفضَّ
به   درێژه   لێره دا  بوونه وه رێك.  هه موو  به   به رانبه ر 
ڕه گه  قووڵه كانی لێبورده یی له  ئه زموونی سۆفییاندا 
له و  مه به ستێتی  خوێنه ره ی  ئه و  هیوادارم  ناده م، 
ڕووه وه  زانیاریی زیاتر وه ده ستبێنی، بگه ڕێته وه  بۆ 

ئه و دوو لێكۆڵینه وه ی دیكه م. 
پێشوو  له وانه ی  ڕووه وه   له و  ئێستا  ئه مه ی 
هێنده   كه سایه تییه كی  به   تایبه ته   كه   جیاوازه  
ناسراو، كه  ڕه نگه  الیه نگه لێك، به هۆی به رژه وه ندیی 
ئایدیۆلۆژییانه وه ، پێیان خۆش نه بێت ئه و كه سایه تییه  
بۆ  كاركردن  وێڕای  بۆیه ،  بناسرێت .  سۆفی  به  
 Toleration, – سه لماندنی ڕه گی قووڵی لێبورده یی
سه لماندنی  ئه ركی  سۆفیگه ریدا،  له     Tolerance
ئه و  گه وره ی  سۆزی  كه م  النی  یان  بوون  سۆفی 
ڕێبازه  الی ئه و كه سایه تییه  بسه لمێنرێت . كه سایه تی 

جێی مه به ستیش سوڵتان سه الحه دیینی ئه ییوبییه . بۆ 
بۆ  خێرا  زه مینه سازییه كی  وێڕای  مه به سته ش،  ئه م 
بنه ماكانی لێبورده یی له  سۆفیگه ریدا، ئه م لێكۆڵینه وه یه  
دوو به شی دیكه ش له خۆده گرێت ، یه كه میان تایبه ته  
به  به ڵگه كانی الیه نگریی سه الحه ددین بۆ سۆفییان، 

دووه میش تایبه ته  به  لێبورده یی ئه و.
كێشه ی  لێكۆڵینه وه كان،  زۆربه ی  به پێچه وانه ی 
كاتم،  كه می  سه رباری  لێكۆڵینه وه یه ،  ئه م  گه وره ی 
بریتی بوو له  زۆریی سه رچاوه ، كه  به هۆی ئه وه ی 
بابه تێكی ئاوه ها بۆ فایلێكی گۆڤارێكی وه ك »خاڵ«، 
سه قفێكی  به   پابه ندبێت  ده كات  ناچار  توێژه ر 
له   به شێك  كردم  ناچاری  كێشه یه   ئه م  دیاریكراو. 
سه رچاوه كان وه الوه نێم و، له  به شه كه ی دیكه شدا، 
له   په یڕه وی  بزانم،  پێویستی  به   زۆر  هێنده ی 

»مشتێك نموونه ی خه روارێكه » بكه م. 

زهمینهسازی،ڕهگهكانیلێبوردهیی
لهسۆفیگهریدا:

گه ڕان بۆ لێبورده یی الی سۆفییان، به  ناچاری 
به ره و چه مكی هه ره  سه ره كی« خۆشه ویستیی خوا 
ده كات«،  په لكێشمان  ڕاسته قینه   خۆشه ویستیی   –
ڕه نگدانه وه یه كی  وه ك  خۆشه ویستییه ،  ئه م  به اڵم 
 ،« الرحمه   خواوه ندانه   به زه یی  و  »سۆز  چه مكی 
الی سۆفییان ده گشتێنرێ  و،«ئه و گشتاندنه ش پشت 
فه رمووده كانی  و  پیرۆز  قورئانی  نێو  به نموونه ی 
قه ره داغی  2014، 77«.  پێغه مبه ر)د.خ( ده به ستێت، 
جاربه جار هه ڵوه سته ی لێكده ره وه كان له سه ر ته نها 
بكرێته   ده كرێ   كه   ده خاته  ڕوو  هێنده   ئایه ت،  یه ك 
نموونه :«  بۆ  گرنگ،  ئه نجامگیریی  زۆر  بۆ  بنه ما 
لێكده ره وان هه ڵوه  سته یان له  ئاستی هه ردوو ئایه تی:  
ئة ، املؤِمنون 96[ و ]إْدَفْع بالَّيت  ]إْدَفْع بالَّيت هَي أحَسُن السيِّ
َوِليُّ  ُه  َكَأنَّ َعداَوٌة  بْيَنُه  و  بيَنَك  الَّذي  َفإذا  ئَة  السيِّ أحَسُن  هي 
َلت 34[دا كردووه . زۆریان پێیانوایه  كه »  ِحيم ،  ُفصِّ
فه رمانه  به  لێخۆشبوون و ڕه وشتی به رز، القرطبي 
1423هـ 12 / 147. األندلسي 1412هـ، 4 / 187 ». 
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به شێكی دیكه ی لێكده ره وه كان مانایه كی نزیك له مه  
العالیه ( )أبو  ئه وه ی قسه ی  له وانه ش  ده خه نه  ڕوو، 

كه سێك  ڕووبه ڕووی  ڕه نگه   دووپاتكردۆته وه :«  ی 
ئاستتدا  له   ڕقی  و  دوژمنایه تيی  كه   ببیته وه   له وانه  
هه یه  و، ساڵوی لێ  ده كه یت، یان زه رده خه نه ی بۆ 
پاك  سینه ی  و  ده بێت  نه رم  بۆت  دڵی  و  ده كه یت 
ده بێته وه ، الجصاص 1405، 5 / 262« و،« ئه وه ی 
به   دوژمن  خراپه ی  به رپه رچدانه وه ی  كه   گه یاند 
دۆستایه تی  و  ده سڕێته وه   دوژمنایه تییه كه ی  چاكه  
وه ده ستدێنێ ، الشنقيطي 1415 هـ، 9 / 190 ». و« 
لێیان خۆش  ئازاردانیان خۆت دووربخه ره وه  و  له  
به ، الثعلبي 1423 هـ، 7 / 55« و هی دیكه ، بڕوانه  
:«  الزركشی 1957، 5 / 55، إبن عادل 1419، 12 / 

185، أبو  السعود )؟( 5 / 151«. 
به   أحسن«  هی  »بالتی  تریش  لێكده ره وه ی 
تووشی  ئاوه ز  و  بكه یته وه   بێدار  داڵن  »به وه ی 
نه زانی نه كه یت، الماوردی )؟( 3 / 220« لێكده داته وه  
و، له  ئه بوو قه تاده / شه وه  ئه م قسه یه  گێڕدراوه ته وه  
تۆ  و  ده یخۆیته وه   قومه ی  ئه و  باشی  له   ئای   »:
به سه ر  چاكه   به   ده توانێت   ئه وه ی  لێكراوی،  زۆر 
 6  ،1992 السيوطي  بیكا،  با  بكه وێ ،  سه ر  خراپه دا 
بۆ«  ده گێڕنه وه   لێكدانه وه ی  هێندێكیش  و،   »113 /
بانگه شه كردن بۆ الی خوا به  به ڵگه كانی و ئاگادار 
كردنه وه  له  پاساوه كانی، إبن عادل 1419 هـ، 15 / 
361 »، یان بۆ« قورئان، ئامۆژگارییانی پێ  ده كه ن، 

السمرقندی ؟،  2 / 636 130«. 
به اڵم  به سه ،  ئێره   بۆ  بچووكه   نموونه   ئه م 
قازییه كی  گرنگی  بۆچوونێكی  بۆ  ئاماژه   گرنگیشه  
ناسۆفی )القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد 
المعافري المالكي، 468 – 543 هـ( بكه ین، كه  جه خت 
له سه ر ئه وه  ده كاته وه  كه  سۆفییان به گشتی پێیانوایه  
بۆ  یه كێكیان  ئاراوه ،  هاتنه   مه سه له   دوو  »ئه گه ر 
خوا  ئه وه ی  ئه وا  بوو،  خوا  بۆ  دیكه   ئه وى  و  دنیا 
پێش بخه  هه ردوكیانت بۆ ده بێ . ئه گه ر ئه وه ی دنیا 
پێش بخه ی ڕه نگه  هه ردوكیانت له ده ست بچێت ، إبن 

له   ئه مه ش  نموونه ی  ڕه نگه    .»329/3 )؟(،  العربی 
له وه ی«  بێت   بریتی  غه زالی  الی  خزمه ت  چه مكی 
خه ڵكانێك شانیاندایه  به ر ئه ركی خزمه تی هه ژاران 
و، ئه مه یان كرده  ڕێگه یه ك بۆ فراوانتركردنی سامان 
خواردنه وه دا،  و  خواردن  له   خۆشگوزه رانی  و 
ئه مه ش فه وتانه . ئه و كه سه ش كه  مه به ستی به زه یی 
ئه وا  بێت ،  پاداشت  چاوه ڕوانی  خواوه   له   و  بێت 
ده توانێ  قه رز بكات به  پشتبه ستن به  گومانی باشی 
الغزالی )؟(  به خوا، نه ك به  سوڵتانه  سته مكاره كان، 
209/4 ». له  بواری گشتاندنی خۆشه ویستیشدا ئه و 
ڕاستییه  ده رده بڕێت  كه » هیچ شتێك نابێته  به ڵگه ی 
له   كه   جگه له وه ی  خۆشه ویستی  سۆز  به هێزیی 
خودی خۆشه ویسته وه  بۆ هه موو ئه وانه   بڕوات كه  

سه ر به  ئه ون، هه مان سه رچاوه ، 187/2 ».
ده توانێت   مرۆڤـ  هێشتا  ئه مه وه ،  به پێچه وانه ی 
ئاوڕ له وه  بداته وه  كه  ڕۆژئاوا سنوورێك بۆ چه مكی 
پاساوی  ئه م سنووره   دابنێ.  لێبورده ییه كه ی خۆی 
خۆی هه یه ، چونكه  هێشتنه وه ی ده رگا به  كراوه یی، 
 »: الشر–   – به دی  دزه كردنی  مایه ی  ببێته   ڕه نگه  
خودسه رێكی دوژمن  enemy despot ده توانێ  
پێنجه مین تابوور – سیخوڕ – ه كانی خۆی له  ده رگا 
ده رگا  كه چی  بنێرێ ،  دیموكراسییه وه   كراوه كانی 
  Quine ، تایبه ته كانی خۆی به  پارێزراوی ده مێننه وه
ڕووی سیاسییه وه   له   به گشتیش«   .»206  \  1987
لێبورده یی  كێشه ی  ده درێت »  ئه وه   سه رنجی 
حكومه ته   له الیه ن  زایینیدا  سه ده ی  بیسته مین  له  
له   لێبورده یی  ئازادیخوازه كانه وه   و  دیموكراسيی 
 Cranston ئاڵۆز،  كێشه یه كی  بووه   ده مارگیری 
ده توانرێت   ڕۆژئاوادا  مه نتیقه ی  له م   .»507  ,1967
پاراستنی  كه »  بكرێ   به دی  سنوورێك  جۆره  
ته نانه ت  ئه مه   ده یسه پێنێت .  گشتی«  به رژه وه ندیی 
 »Voltaire الی بیریارێكی گه وره ی وه ك« ڤۆڵتێر
له سه ر  پێ   ئه وه ی  وێڕای  كه   بكرێت،  به دی  یش 
هه ڵه كردن«ی  توانای  كه   داده گرێ   ڕاستییه   ئه و 
چاو  بۆئه وه ی  ده نێت   پێوه   پاڵمان  مرۆڤانه مان 
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قه ره داغی  بپۆشین،  یه كدی  گه وجییه كانی  له  
نالێبورده یی  ڕه های  گه وجی  به اڵم   »،»2016،131
 ،common folly that of Intolerance
لێی  سته مه   ده یدۆزێته وه ،  به ڕاستی  ڤۆڵتێر  كه  
بینینی   .»190  ,1995  Popper ببووردرێ ،  
سه الحه ددین،  سوڵتان  لێبورده ییانه ی  ڕه فتاری 
به دی  تێدا  ئه و سنوورانه ی  پاشتر ده بینرێت ،  وه ك 
ناكرێ ، ئه گه رچی ئێمه  ددان به وه شدا ده نێین كه  ئه و 

سنوورانه  عه قڵ پاساویان بۆ دێنێته وه .
یهكهمینبهش:

سهالحهددینوسۆفیگهری:
له م  بناغه ییه وه   باسی  نێو  بچینه   ئه وه ی  پێش 
به شه دا، به  گونجاوی ده زانم بۆچوونی نوسه رێكی 
پاكستانی، له باره ی گرنگی ئه زموونی سۆفیگه ری الی 
په یڕه وكارانی، بكه مه  ده روازه ی ئه م به شه :« ڕێبه ره  
پیاده كارانی  و،  خوان  شوێنكه وتووانی  سۆفییه كان 
باڵوكه ره وه ی  جوامێری.  و  خۆشه ویستيی  ئاشتی، 
خۆشه ویستی  چه مكی  له سه ر  بنیاتنراون  ئایینی 
ده وروبه ریدایه   له   بوونه وه ره ی  به و  به رانبه ر 
fellow being و، خۆشه ویستی بوونه وه ری ڕه ها 

.»237 ,2011 Kamble ،یا ئافه ریده كار
سوڵتان  میسر،  بۆ  چوو  دیمه شقه وه   له   كه  
خۆی  دیمه شقی  خانووه كه ی  سه الحه ددین« 
 259 1429هـ،  الصالبی  سۆفییان،  بۆ  خانه قا  كرده  
كردبێت   ئه وه   بۆ  ئاماژه ی  كه س  یه كه مین  »ڕه نگه  
له   كه   بووه   فه رمانڕه وا  یه كه مین  سه الحه ددین  كه  
قاهیره دا خانه قای داناوه  )قه لقه شه ندی 756-821هـ(، 
بووبێ ، كه  ده ڵێت :« خانه قا و ڕیباته كان پێش ده وڵه تی 
سه الحه ددین  داهێنه ریشی  نه ده بینران،  ئه ییوبی 
بێ ،  لێ   خوای  ڕه حمه تی  بوو،  ئه ییوب  بن  یوسف 
سعید  به   ناسراو  سه الحیه (ی  )خانه قای  بوو  ئه وه  
پاش   »417/3 القلقشندی؟،  دامه زراند،  السعدا/ی 
ئه ویش مه قریزی، 764- 845 ك، بێت. ئه و له باره ی 
ناوی  به »الخانكاه »  كه   السعدا،  سعید  خانه قای« 

ده بات، ده ڵێت » سه ره تا خانوویه ك بوو له  ده وڵه تی 
كه   ده ناسرا،  السعدا  سعید  به خانووی  فاتیمیدا 
المقریزی1418،  مامۆستا قه نبه ره ، ده شڵێن عه نبه ر، 
و   127 1417هـ،  رزق  بڕوانه :  هه روه ها   ،282/4
كه   ده كا  ئه وه ش  باسی  و،   »257  ،1429 الصالبی 
بووه  تاكه  فه رمانڕه وای میسر« ئه م خانووه ی كرده  
جێگه ی ئه و سۆفییه  هه ژارانه ی له  واڵتانه وه  ده هاتن 
و، له  ساڵی 596 ی كۆچیدا كردیه  وه قفی ئه وان و، 
شێخ – مامۆستا – یه كیشی بۆ دامه زراندن گ، و« 
ئه وه  یه كه مین خانه قا بوو له  واڵتی میسر دامه زرا« 
و،  ناسرا  الشیوخ«  شیخ  به »  شێخه كه شی  و« 
ده ناسران،  و چاكی  به زانایی  نیشته جێی  سۆفییانی 

چاوه ڕوانی به ره كه تیان لێ  ده كرا، ه. س. ل.«. 
له   خانه قاكانیشه وه ،  سروشتی  له باره ی 
سه ره تای  له   كه :«  ده گێڕێته وه   دیكه   نووسه ری 
و  كۆمه اڵییتی  و  ئایینی  ڕۆڵی  دامه زرانیانه وه  
ئیسالمیدا  كۆمه ڵی  له   گرنگیان   – ثقافي  فه رهه نگی 
بینی« و« سه الحه ددین به م دامه زراوانه  و پێشه نگه  
سۆفییه كانیاندا و، ڕاوێژی پێكردن، ه. س.، 352 ». 
بایه خێكی گه وره یان به   ته نانه ت ڕۆژهه اڵتناسانیش 
و  دامه زراندن  داوه :«  خانه قایه   ئه م  دروستكردنی 
دابینكردنی خه رجیی خانه قا سه ره كییه كانی سۆفییان 
له   السعدا  سعید  وه ك   major Sufi hospices
بۆ  بوو  هوشیارانه   ز(، سیاسه تێكی   1173( قاهیره  
گۆڕینی بناغه ی ڕه مزیی شاره كه  و داڕشتنی ڕوانگه ی 
ئایینی له و بواره دا. سه الحه ددین ڕێنماییه كانی خۆی 
له باره ی ئه و خانه یه وه  ده ركرد و، خواردنی نزیكه ی 
300 سۆفیی ده دا و، پێشینه یی بایه خی دایه  زاهید 
 sharia-minded شه ریعه تخوازه كان  سۆفییه   و 
ڕۆژهه اڵته وه   له   كه    ascetics and mystics
ئه مه ش   .«  5-74  ,2017  Bentlage هێنرابوون، 
پرۆژه ی  چوارچێوه ی«  له   ده زانێ   كۆششێك  به  
 Ayyubid سوننیگه رایی  نوێسازی  بۆ  ئه ییوبی 
 .»79 س.،  ه.   ،project of Sunni revival
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عه ره بیش  هاوچه رخه كانی  مێژوونووسه   له   یه كێك 
پاڵپشتی له م بۆچوونه  ده كات و، پێیوایه :« بایه خی 
ئه ییوبییه كان به م جۆره  سۆفیگه رییه  به رجه سته  بوو 
له  پشبه ستنی سه الحه ددین پێیان بۆ به رزكردنه وه ی 
و،  الیه كه وه   له   سه ربازه كان  وره ی  و  شێلگیريی 
دامه زراندنی دامه زراوه ی تایبه ت بۆ خزمه تكردنیان 
و ته رخانكردنی ئه وقافی چاوتێرانه  بۆیان له  الیه كی 

دیكه وه ، قاسم 1990، 172«.  
ئه وه ی  سه رنجی  به رجه سته   ڕۆژهه اڵتناسێكی 
عێراق  له   كه   ئێرانییه كه ی خانه قا،  كه » شێوه   داوه  
سووریا و میسردا ڕه چاوكرا، به اڵم نه ك له  مه غریب، 
له الیه ن فه رمانڕه وا ناعه ره به كان و فه رمانبه رانیيه وه ، 
و  دامه زرێندران  ئه ییوبییه كان،  و  سه لجووقيی 
 founded and sponsored، لێكرا  پاڵپشتییان 

   .»68 ,1971 Trimingham
فه قیهه   بۆ  قوتابخانه یه كی  قودسیشدا  له  
شافیعییه كان و خانه قا - رباط –ی بۆ پیاوچاكانی 
كه نیسه ی  به وه ی«  ئه ویش  ئاراوه ،  هێنایه   سۆفی 
ناسراو به  صند حنه /ی الس ده رگای ئه سباتی كرده  
نزیكی  كه   په تریاركیش،  ماڵه كه ی  و،  قوتابخانه كه  
كه نیسه ی قه مامه یه ، كرده  ڕیبات – شوێنی سۆفییان 
ته رخانكرد،  تایبه تی  وه قفی  یه ك  هه ر  بۆ  و،   –

االصبهانی 1425هـ، 82«.  
په یوه ندیی  له باره ی  ڕاستی  یه كه مین  ئه مه      
ئه و به  خانه قاوه  نییه ، به ڵكو بنه ماڵه كه یان هه ر به وه  
ناسراون. له باره ی باوكیيه وه  گوتراوه » نه جمه ددین 
و  ده دا  سه ده قه ی  و  ده كرد  نوێژی  زۆر  ئه ییوب 
و،   »337/12 1408هـ،  كثير  ابن  ده گرت،  ڕۆژووی 
له » ئيبن خه له كانیشه وه  ده گێڕێته وه  كه  خانه قایه كی 
له  میسر« و،« یه كێكی دیكه شی له  دیمه شق هه یه ، 
به  خانه قای نه جمی ده ناسرێت ، ه. س. ل. ». به اڵم 
به علبه ك  له   ده ڵێت :«  خه له كان  ئيبن  ڕاستیدا  له  
خانه قایه كم بینی پێی ده گوترێ  النجمیه  و، ده درێته  
پاڵ ئه وه وه ، ئيبن خه له كان، 1900 257/1 و 261«، 
كه   ده كات   له وه   باس  گه وره   مێژوونووسێكی 

به   دیمه شق  االسدیه »ی  خانه قای«  و  قوتابخانه  
شیركوه،  أسدالدین  شێركۆ)  ئه سه ده ددین  ناوی 
500-564 ك( وه یه ، أبو شامه  1418، 114/2« و،« 
یوسفی  سه الحه ددین  بۆ  كاره كانیان  خۆی  پاش 
ئه م  ابن كثير 1408هـ، 322/12 ».  برازای مایه وه ، 
پاش  بنه ماڵه كه یان،  بۆ  وسۆفیگه رییه   زوهد  ڕه گی 
خۆیشی، مایه وه . ئه وه تا« الملك األفضل« كوڕی، كه  
سه الحه ددین له  قه اڵی دیمه شقدا داینا،« سێ  ساڵ له  
قه اڵكه دا مایه وه  و، پابه ندی زوهد و قه ناعه ت بوو، 

بن أیوب؟، 91/3«.
گرنگترین  له   یه كێكه   لطانية(  السُّ )النوادر  كتێبی 
سه رچاوه كانی ژيانی سوڵتان و، یه كێك له  ڕاوێژكار 
دووتوێی  له   له وێ ،  نوسیویه تی.  یاوه رانی خۆی  و 
ئاستی  له   هه ڵوه سته   به   خه سڵه ته كانیدا،  باسی 
ئایه تی }والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله 
ئایه ت  ده قی  69{ده ڵێت :«  العنكبوت  المحسنين،  لمع 
له سه ر جیهاد زۆرن، ئه و، ڕه حمه تی خوای لێ  بێ ، 
زۆر ئاگای له  جیهاد بوو و بایه خی گه وره ی ده دایه . 
پاش  كه   بخواردایه   سوێندی  كه سێكیش  ئه گه ر 
له   درهه مێكیشی  یا  دینارێك  جیهاد  بۆ  ده رچوونی 
غه یری جیهاد یا بۆ پاڵپشتیی خه رج نه كردووه ، ئه وا 
ڕاستی كردووه ، إبن شداد 1415هـ، 53 ». له  ئاستی 
ئه مه دا مێژوونووسێكی هاوچه رخ ده ڵێت :« ئه مانه ی 
كه سێك  بۆ  ته نها  ده یانسه لمێنێ ،  شه دداد  ئیبن 
ڕێكده كه وێت  كه  له  خۆشه ویستی ئایدیۆلۆژییه كه یدا 
پله ی ته سه ووف، مصطفى 1424هـ،52«  گه یشتبێته  
و،« الیه نی ڕۆحی ئه و قووڵتر و مه ودا دوورتر بوو 
فه رهه نگییه كه ی  الیه نه   بۆیه   فكرییه كه ی،  له الیه نه  
داپۆشی بوو، ه. س. 53«. به اڵم له ڕاستیدا گه وره ترین 
پێداگرتنی ئه و مێژوونووسه  له سه ر زوهدی سوڵتانه  ، 
كه  زوهدێكی سۆفیگه رانه یه ، ئه و له باره ی زه كاته وه  
زه كاتی  كه   هه ڵنه گرتبوو  هێنده ی  و  مرد  ده ڵێت :« 
له سه ر بشێ . سه ده قه ی زیاده ش هه موو سامانێكی 
ئه وه   هه ر  هه بوو  ئه وه ی  بردبوو.  خۆی  بۆ  ئه وی 
بوو و، له  گه نجێنه كه یدا له  زێڕ و زیو جگه  له  چل 
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زێڕ  دینارێكی  تاقه   و  ناصريی  درهه می  حه وت  و 
نه  خانوو  نه  موڵك و  به جێنه هێشت.  هیچی دیكه ی 
و نه  زه وی و گوند و باخ و هیچ جۆره  سامانێك 
له    .»34 1415هـ،  شداد  إبن  نه مایه وه ،  خۆی  پاش 
سامانیش،«  و  موڵك  به جێنه هێشتنی  خۆ  پاش 
هۆیه كه ی ده گه ڕێته وه  بۆ چاوتێری و ده ستكراوه یی 
و  ژێرده ستيی  فه رمانده كانی  بۆ  زۆری  چاكه ی  و 
دوژمنانیشی...  بۆ  ته نانه ت  بووه ،  ئه وانیش  غه یری 
له  جلوبه رگ و خۆراك و ئه و واڵخه شدا كه  سواری 
ده بوو زوهدی ده كرد و... هیچی لێوه  نه زانراوه  كه  
خوا  ئه وه ی  پاش  به تایبه ت  كردبێت ،  خراپه یه كی 
گه وره ترین  به خشی.  پێ   فه رمانڕه وایی  نیعمه تی 
سه ركه وتنی  ئه و  مه به ستی  مه زنترین  و  خولیا 
فرمێسكی  خێرا  بوو،  دڵنه رم  پیاوێكی  بوو.  ئیسالم 
ده هاته   فه رمووده دا،  بیستنی  كاتی  له   به تایبه ت 
خه سڵه ته   له    .«  8/13  ،1408 كثير  ابن  خواره وه  ، 
هه موو  له   فیزیی  بێ   باسی  دیكه شی  زۆره كانی 
شتێكدا ده كرێت:« هه ژاره  سۆفییه كان ده چوونه  الی 
 /1 كثير 1417هـ،  ابن  ڕێكده خستن،  بۆ  و سه ماعی 

.»119
له باره ی به زه ییه وه  ئیبن شه دداد ده گێڕێته وه ، كه  
چۆن ڕۆژێك ژنێكی فه ڕه نگ 1– مه سیحی ترساو 
بزانه   بپرسه   لێی  ده ڵێ :  وه رگێڕه كه ی  به   ده بینێت ، 
بۆ ئاوه ها شێواوه ، ژنه كه  ده ڵێ : دوێنێ  هه ڵیانكوتایه  
پێیان  ئه مانه   ڕفاندم،  كچه كه یان  و  خێمه كه م  سه ر 
گوتم سوڵتان به  به زه ییتره ، ئێمه  ده تبه ینه  الی داوای 
كچه كه تی لێ  بكه . سه الحه ددین ده سبه جێ  فه رمانیدا 
و  بده ن  پێ   پاره كه ی  كڕیوه ،  كچه كه ی  كێ   بزانن 
سه عاتێك  له   كه متر  پاش  بستێننه وه .  لێ   كچه كه ی 
بوو.«  شانه وه   به سه ر  كچه كه ی  و  هات  سوارێك 
و  زه ويی  سه ر  كه وته   بینی  كچه كه ی  كه   ژنه كه ، 
بۆی  خه ڵكیش  ده گوزانه وه ،  خۆڵه دا  له و  ڕوومه تی 
ئێمه ش  به رزكردبۆوه ،  ئاسمان  بۆ  ده گریان. چاوی 
نه مانزانی چی ده گوت، إبن شداد 1415هـ، 8-69«. كه  

باس دێته  سه ر كۆچی دوایی ئه سه ده ددین شێركۆی 
سه الحه دینه وه ،  له الیه ن  جێگرتنه وه ی  و  مامی 
خه ڵكه وه   خواستی  به ته نگ  وه زیرێكی  ده ڵێ ت:« 
چووه ، به اڵم به هێزكه ری مه زهه بی ئه هلی سوننه ته  
و  شه ریعه ت  و  زانست  واڵتدا  خه ڵكی  له نێو  و، 
الیه كه وه   هه موو  له   خه ڵكیش  ده چاند.  ته سه وفی 
بێوه ر  ئه ویش هێچ كه سێكیانی  ده كرد،  لێ   ڕوویان 

نه ده كرد، إبن شداد 1415هـ، 81-80«. 
هه ر«  سه الحه دین  جلوبه رگیشدا  له   ته نانه ت 
جوببه  و خوریی له به ر ده كرد، یافیعیش له  كتێبی« 
وه لییه كه ی  سه د  سێ   ڕیزی  له   الریاحین«دا  روچ 
دانابوو، الحنفی 1982، 248 ». له الیه ن شاعیرانیشه وه  

خه سڵه تی زه قی ئه و به مشێوه یه  باسی لێكراوه : 
ْوِحيد من تثليثهم قد أنصف التَّ

يل حد امْلُصحف  َوأَقام ِف اإْلِْنِ
جــــــال النه مغرى بتجريح الرِّ

يروي َأَحاِديث العـــــوالي الرعف
ــــــرب تفقه  ملـــــك َلُه ِف اْلَ

َوله َغـــَداة الّســـــلم زهد تصوف 
أبو شامة 1418هـ،  366/3
شه وی  كه   قودسیشدا،  گێڕانه وه ی  له   ته نانه ت 
و  زاهید  ئاماده یی  بوو،   – المعراج   – شه وڕه وی 
زۆر  »فه تحه كه ی  بوو:  زۆر  زۆر  خه رقه پۆشان 
مه زن بوو، كه سانێك له  زانایان و، خه ڵكێكی زۆر له  
خه رقه پۆش و زاهیدان ئاماده ی بوون، به شێوه یه ك 
ئه و  ده ستی  له سه ر  خوا،  بیستیان  كه   خه ڵكی  كه  
ڕۆیشتن  و  ده ریا  ڕۆخی  ڕزگاركردنی  له   چی 
له   زانایان  كردووه ،  ئاسان  بۆی  قودسی،  به ره و 
كه   به شێوه یه ك  تێكرد،  ڕوویان  شامه وه   و  میسر 
 .»179/7  ،1900 خلكان  إبن  دوانه كه وت،  كه سیان 
ده كات  ئه وه   له سه ر  دیكه ش جه خت  مێژوونووسی 
ڕه جه ب  ی   27 ڕۆژی  له   قودس  ڕزگاركردنی  كه  

بوو، ابن الوردی 1417 هـ، 95/2«.
بواری  گه وره ی  لێكۆڵه رێكی  و  ڕۆژهه اڵتناس 
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سۆفیگه ری، له  میانه ی جه ختكردنی له سه رئه وه ی« 
له الیه كه وه   بواره ،  ئه و  كه   سه یربێ   ڕه نگه  
واده رده كه وێ  ڕۆح یا دڵی ئیسالم بێت و، له الیه كه ی 
دیكه وه  و، له هه مانكاتیشدا نوێنه ری ئه و ڕووكاره یه  
له   ئازادترینیانه   كه چی  ئیسالمیدا،  جیهانی  له  
چوارچێوه  فكرییه كه ی ئه و جیهانه . گرنگه  سه رنجی 
ئه وه  بدرێت  كه  ئه م ئازادییه  ڕاسته قینه  و به ته واوی 
ڕۆحییه  نابێت  ئامێته  بكرێت  به  هیچ بزووتنه وه یه كی 
له  بزووتنه وه یانه   ئه و  نه ریت.  له   یاخیبوون 
شێوه یانه ی  له و  نین  سه ربه خۆ  فكرییه وه    ڕووی 
له   دێنن  شكست  چونكه   ده كه نه وه ،  ڕه تیان  خۆیان 
له   سۆفیگه ری  ڕۆڵه ی  ئه م  ئێستا،  تێگه یشتنیاندا. 
جیهانی ئیسالمیدا، له ڕاستیدا، هاوشێوه ی ئه و ڕۆڵه یه  
زیندووترین  دڵ  هه یه تی. چونكه   مرۆڤدا  له   دڵ  كه  
له   و،  زینده وه ره   ی   the vital center ڕێژه نه  
ڕاستییه كه   كورسی  ئه و  ڕاسته قینه یدا،  جه وهه ری 
سه ربه خۆوه ».  شێوه یه كی  هه ر  سه رووی  له   كه  
ده كا  له وه   باس  بڕگه یه شدا  ئه م  په راوێزی  له  
نه ك  سۆفیگه ری،  خودی  بۆ  ئاماژه یه   ئه مه »  كه  
بزانرێ ت  گرنگیشه   ناوده برێن.  سۆفی  به   ئه وانه ی 
بیروباوه ڕی  داكۆكیكارانی  به نێوبانگترین  كه  
گه یالنی،  عه بدولقادری  وه ك:  ئیسالم،  ڕاسته قینه ی 
به   پابه ندبوون  سه الحه دین،  سوڵتان  و  غه زالی 

 .»Burckhardt 2008, 4 ، سۆفیگه رییه وه

سهالحهددینولێبوردهیی:
باسی  ئیسالمییه كانیش  سه رچاوه   ئه گه رچی 
به شێكی جوامێریی سوڵتان سه الحه دینیان كردووه ، 
سه رچاوانه   به و  پشت  هه ر  پتر  به شه دا  له م  به اڵم 
به   چ  ڕۆژئاوایین،  دانه ره كانیان  كه   ده به سترێت 
عه ره بی.  به   چ  كه وتبێت  چنگم  ئینگلیزی  زمانی 
هه ڵبه ته  پێویسته  ئاماژه  بۆ ئه وه  بكه م كه  سه الحه دین 
له  چه مكه  ئاساییه كه ی  خه سڵه تێكی هه بووه  گه لێك 
لێبورده یی – Toleration, Tolerance  - فراوانتر 
و بااڵتره . ئه وه ی ڕۆژئاواییان بۆ سوڵتانیان به ڕه وا 

زانیوه  »جوامێری Chivalry«، ئه مه ش بۆ كه سێك 
ئه وروپای  چه مكه كانی  و  مێژوو  شاره زای  كه  
خانه دانی  و  سوارچاكيی  و  ناوه ڕاست  سه ده كانی 
بێت،   –Knight, Noble, Honor  – شه ره ف  و 
هه بووه .  سه رده مه دا  له و  پایه یه كی  چ  ده زانێت  
ئه و  ڕه هه نده كانی  بۆ  ئاماژه   كه   یاسا،  پسپۆڕێكی 
وشه ی  كه :«  ده نێت   به وه دا  دان  ده كات،  چه مكه  
و«  ئاسایی  یاسای  سروشتی  هه ردوو  جوامێری  
یا« یاسای نه ریتزا – عورفی– ی هه یه  و، النیكه م 
له  ڕووی مێژووییه وه ، تاڕاده یه ك، بنیاتنراوه  له سه ر 
دوژمنانه ی  ئه و  له  نێوان  هاوبه ش  ڕێزی  پله یه كی 
هاوبه شن له  هه مان نه ریت و ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
 Gill تێیدا،  هاوشێوه ن  یا  ملمالنێ ،  مه ترسيیه كانی 
سنووره   دیكه ی  وردی  ئاوڕێكی  له    .»34  ,2013
فیعلییه كانی  ڕه فتاره   بۆ  ئاماژه   كه   یاساییه كه دا، 
ده كرێ ،  جه نگدا  گۆڕه پانی  له   جوامێر  جه نگاوه ری 
 ،-  Fair Play – باس له  چه مكی مامه ڵه ی خاوێن
ده درێت   ئه وه   سه رنجی   ،Treachery نه یاری  یا 
هه یه   بۆچوونیان  هه مان  ئه وانه ی  هه موو  كه » 
كاریگه ریی  له ژێر  جه نگدا،  له   خیانه ته وه   له باره ی 
له  ڕووی  بن،  ئایینیدا  یا  عه لمانی  ئه خالقییه تی 
ئه خالقیی  ڕه فتارگه لێكی  به   گه شه یان  نه ریتییه وه  
ورد و، نیشانه ی یاساییان دانا بۆ ئه و ڕه فتارانه ی 
ڕێگه یان پێدراوه . له  گۆڕه پانی جه نگیشدا چاوه ڕوان 
كه سانه   ئه و  چاره سه ری  جه نگاوه ران  له   ده كرێت  
به تایبه ت  یا  نه بوون،  سوپادا  ڕیزی  له   كه   بكه ن 
و«  نییه »  په نایان  كه   لێكدراوه ته وه   وا  ئه وانه ی 
به نیسبه ت خاچپه رستانه وه   جوامێریی سه الحه دین، 
crusaders  وه دی هاتنی نه وه یه كی تازه ی باشی 
 Greenwood بوو،   ێك   gentleman الوچاك 

 .»2008, 43
له باره ی  ڕۆژئاواییان  ڕاسته قینه ی  ڕوانگه ی  كه  
سه الحه دینه وه  ده پشكنین ده بینین ئه و كاره  گه وره  
گه یاندون،  ئه نجامی  به   سه الحه دین  قورسه ی  و 
له و  زۆر  مرۆڤایه تیشه وه ،  ڕووی  له   ته نانه ت 
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تائێستاش  و  پێشتر  كه   مه زنتره   تایبه تانه   خاڵه  
ئه وه ی  سه رنجی  مێژوونووسێك  ڕوو.  خراونه ته  
سیاسه تی  پێكهاته ی  ڕه چاوكردنی  به   كه »  داوه  
به   په یوه ست  سیاسه تی  واته   خۆی،  سه رده می 
یاخیبوون،  پیالن،   ،Dynastic Politics بنه ماڵه  
 ،ephemeral alliances هاوپه یمانییه  كاتییه كان
ئه خالقییه كانی  هاوشێوه كانیان، خه سڵه ته   و  ناپاكی 
مرۆڤێكی  كردۆته   ئه ویان  هه میشه   سه الحه دین 
كه   بوو  كه سێك  خۆی.  سه رده مه كه ی  ده ره وه ی 
سه رده مه كه ی  سیاسییه كانی  گه مه   ڕه تیده كرده وه  
پیاده  بكات. سه الحه دین مرۆڤێكی بێ  فێڵی سه رووی 
پیالنگێڕییه وه  بوو، Irwin 2006, 135« له  سایه ی 
كه   مه زنه وه ،  پیاوه   ئه و  له باره ی  بۆچوونه دا  ئه م 
واڵتانی  ناوه ڕاستی  سه ده كانی  مێژوونووسانی  له  
نووسی  پێشه كی  نییه   سه یر  ماوه ته وه ،  ڕۆژئاواوه  
به   ئه مڕۆ  كه   ئه وان،  كۆنانه ی  كتێبه   له و  یه كێك 
داده نرێت   بواره   ئه و  به نرخی  سه رچاوه یه كی 
یه كێكه   سه الحه دین  ئه وه ی«  له سه ر  بكات  جه خت 
كه   كه مانه ی  ئێجگار  ڕۆژهه اڵتییه   كه سایه تییه   له و 
 iii،پێویستیان به  ناساندن نییه  بۆ خوێنه رانی ئینگلیز

.»1818 Lean-Poole
     هه وڵی لێكدانه وه ی هۆكاری ئه و نێوبانگه ی 
سوڵتان له  ئه وروپادا به ده ستی هێنا گه لێك زۆرن، 
بۆ«  ده یگێڕێته وه   هه ر  به رجه سته ترینیشیان  به اڵم 
ئه وروپای  زاڵه كه ی  هه ره   فه رهه نگه   ڕه چاوكردنی 
بریتییه   ڕێك  كه   زایینی،  سه ده ی  سێزده یه مین 
 .»2011,4  Phillips جوامێری،  په ره سه ندنی  له  
ئاشكراشه  كه  النیكه م له  ئه ده بییاتی ئه و سه ده یانه دا، 
خه ڵكه كه ی  دیكه ،  بابه تێكی  هه ر  له   پتر  جوامێری 
سه ره كیی  سه رچاوه ی  بێگومان  ورووژاندووه » 
ئه نجامی  بووه   كه   بوو  ناسنامه یه   ئه و  و  ئه ده ب 
ئه م   .»Hermes 2007,132 ڕاسته وخۆی، 
دا   144 الپه ڕه   ی   6 ژماره   په راوێزی  له   نوسه ره  
پاڵی  له وه  ده كات كه » جوامێری سه الحه دین  باس 
به   نا  ئه لیگێری  )دانتی  وه ك  ته نانه ت  كه سێكی  به  

له  كۆمیدیی  پاڵه وان و چه په ڵیش  هه ردوو سیفه تی 
پاڵه وانه   ئه م  بۆ  ده نوێنێ   خۆی  ڕێزی  خواوه ندانه  
پێغه مبه ر  له گه ڵ  به راورد  به   به تایبه ت  مسوڵمانه ، 
محه مه د )د.خ( و خه لیفه  عه لی، ه. س. 144«. هه ڵبه ته  
به رنامه یه كی  ڕۆژئاواییه كان  ئه كادیمییه   ئاساییه  
ببینن  پشتی جه نگه كانی سه الحه دینه وه   له   سیاسی 
ته نها  خاچپه رستان  دژی  »جه نگی  پێیانوابێت   و، 
یه ك به ش بوو له  به رنامه یه كی  خه ونئاسای گه لێك 
كۆمه ڵی  یه كخستنی  و  بووژاندنه وه   فراوانتری 
ئیسالمی له ژێر فه رمانڕه وایی خیالفه تی عه بباسی له  

.»Gibb 1952, 105 به غدا
سوڵتان   خۆی  كاتی  ڕۆڵه ی  له و  .....به ڕامان 
وه ك مسوڵمانێكی سوننی دڵسۆز، به اڵم له  كه مینه ی 
ئه م  به راوردكردنی  و،  بینی  هیندۆئێرانی  كوردی 
ده ستیان  داعش  سه رده مه ی  ئه و  له گه ڵ  مه سه له یه  
گرت،  سووریادا  گه وره ی  ئێجگار  به شێكی  به سه ر 
چه ند   ڕایگه یاند:«  ڕۆژئاوا  تازه ی  نوسه رێكی 
سه الحه دین  ئارامگای  كه   گاڵته جاڕانه یه   و  سه یر 
كه وتۆته  ئه م قۆناغه  تازه یه ی كاره ساتی ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاسته وه ، Stathis 2015, 5«. سه یر له وه دایه  
هه وڵیداوه   زایینی  سه ده ی  سێزده یه مین  شیعری 
مه سیحییه كه   بناغه   بۆ  سوڵتان  جوامێرییه كه ی 
سێزده یه مین  ناوه ڕاستی  شیعری  به پێی  بباته وه :« 
جوامێری  مه شقكردووی  سوارچاكێكی  سه ده ، 
 »Hugh of Tiberias به ناوی« هیووی ته به ریه یی
وه ده ستهێناوه   به وه   مسوڵمانان  له   خۆی  ئازادیی 
فێری  مسوڵمانانی  سه ركرده ی  سه الحه دینی  كه  
جوامێريی و سوارچاكی كردووه . ئه م چیرۆكه  ڕه نگه  
شایه تحاڵێكه وه   له الیه ن  هه بێت،  ڕاستی  بناغه یه كی 
 Siege of عه ككا  ئابڵۆقه كه ی  له   كه   تۆماركراوه  
كرا  تاوانبار  به وه   تێیدا  تۆڵۆن  هنریی  كه    ،Acre
كه  زێده ڕۆیی له  دۆستایه تیی مسوڵماناندا كردووه ، 

».Jones 2011, 173-4
له  هه ر داوه رییه كی ده مارگیرانه ، خودی  به ده ر 
به ڵگه ی  نوسه ره ش  ئه م  بۆچوونی  و  چیرۆكه   ئه م 
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ئه وه ن كه  به  مانای وشه  جوامێرییه كه ی سه الحه دین 
له   پاشتریش  وه ك  ڕاكێشاون.  سه رنجی  قوڵی  به  
باسی جه نگه  گه وره كه كه ی حه تتین و ڕزگاركردنی 
قودس، به  گوزارشتی خودی مێژوونووسانی ئه وان، 
هه ر  نه ك  جوامێرییه ،  ئه و  نموونه ی  سه ری،  دێینه  
الی ئه وان نه بووه ، به ڵكو چاوه ڕوانی شتی ئاوه هاش 
ئه م  ئه م بۆچوونه   به ڵگه ی هه ره  گه وره ی  نه بوون. 
بۆماوه زانی  تیۆرییه كی  هه موو  به   گوزارشته یه :« 
 ،and environment Inheritance ژینگه یی  و 
به زه یی  بێ   دڵڕه ق،  ده بوو  كورد2  سه الحه ددینی 
و،  دیكه   خه ڵكی  مافه كانی  ئاستی  له   ساردوسڕ  و 
ملهوڕ  خودسه ری  فه رمانڕه وای  له   جۆرێكیش 
بووایه  كه  ته نها له الیه ن ئاره زووه  خۆپه رستانه كانی 
 ».Rosebault 1930,xi ببزوێنرایه ،  خۆیه وه  
جوانترین  له   كۆمه ڵێك  ئه وه ی  پاش  نوسه ره ،  ئه م 
ده خاته   ئه و  جوامێریی  و  سوارچاكی  خه سڵه تی 
ڕوو، وێڕای بڕوای به هێزی به  خۆی و ئایینه كه ی و 
سه ركه وتن، ده ڵێت :« ده ره نجام، پاڵه وانی ئازا و به  
غیره ت له  ڕوانگه ی هه موو نه ته وه  و ڕه گه زه كانه وه ، 
و  گوتارنووس، شاعیر  هه موو  ڕێزی  جێی  ئه وه ی 
شارستانیدا  جیهانی  له   بووه   چیرۆكه كان  چنراوی 
زۆریانه وه   به الی  كه   ڕۆژئاوایه ،  مه به ستی   –
ڕه نگه   6«..ئه مه   س.،  ه.  جوامێرییه ،  شازاده ی 
دیكه یان  نوسه رێكی  كه   بێت  گه وره یه   ڕازه   ئه و 
جه نگاوه رانه ی   ئه و  سه رجه می  نێوان  له   ده ڵێت :« 
له و زنجیره  ملمالنێیه دا جه نگاون كه  به  جه نگه كانی 
هێنده ی  یه كێكیان  هیچ  ناسراون،  خاچپه رستان 
سوڵتان سه الحه دین گه وره ترین سایه ی نه هاوێشته  
ته نانه ت  ئه وه ی  چاخه »،«  ئه و  سه رجه می  سه ر 
به نێوبانگه كه شی،  دوژمنه   هی  له   بوو  گه وره تر 
ڕیچارد )شێردڵ(، Mackowiak 2010 784،« یا 
و  »ژیان  ده ڵێت :  گه وره   ئه كادیمییه كی  كه   ئه وه ش 
ئه و كارانه ی سه الحه دین به جێی گه یاندوون، یه كێكه  
له  چركه  هه ره  گه وره كانی شه ڕی خاچپه رستان. له  
ئه ده بییاتدا دووباره  و دووباره  به شێوه ی پاڵه وانێكی 

سه ركه وتووانه   كه   چاو،  پێش  دێته   سه ركه وتوو 
به ره و  كۆتاییشدا  له   و  ده جه نگێت  دوژمنانی  دژی 

بنبه ستیان پاڵ پێوه  ده نێت . 
كرده كی  به ژیانی  نزیكتر  چاوخشاندنی  به اڵم 
ته نها  نه ك  كه   پیشانده دات  وای   Actual life
كه   پیاوێك  وه ك  به ڵكو  بێت،  سه ركه وتوویه ك 
خۆیه وه   تایبه تی  ڕوانگه ی  له   دوژمنانی  له گه ڵ 
پیاوێكه   كه   ده یبینین  خۆیه وه   گۆشه نیگای  له    »،«
نه ك  ده جه نگێت،  خۆی  بااڵكانی  مه به سته   بۆ 
ئاستی  ناگاته   پێوه ره ی  به و  به ڵكو  سه ركه وتووانه ، 
 .«   1973,1  Gibb چاوه ڕوانییه كانی،  و  خواست 
بۆ  گه ڕانه وه   به   دیكه ش،  گه وره ی  مێژوونووسی 
هاتنه   گه ورانه ی  ته گه ره   و  كۆسپ  هه موو  ئه و 
خیانه ته كانی شاور  زنجیره   به   ڕێی سوڵتان،  سه ر 
شأس،  بن  عشائر  بن  نزار  بن  شاور  شجاع  )أبو 
ز(یشه وه ،   1169 ك،   564 ساڵی  كۆچكردووی 
باس له  بنه ما گرنگه كانی سه ركه وتن له  كه سایه تی 
توانای  و  نه گۆڕ  وزه یه كی  به   ده كات:«  سوڵتاندا 
سه ركه وت  سه الحه دین  نائاسایی  دیپلۆماتییانه ی 
هه ستیاری خۆی  هه لومه رجی  تێكڕای  به زاندنی  له  
به ره و هه لومه رجێكی به هێز، كه  له  ماوه یه كی ئێجگار 
نه هاتۆته   مسوڵمان  شازاده یه كی  هیچ  بۆ  درێژه وه  

 .»225 ,Brockelmann1949 ، ئاراوه
كه سایه تییه وه ،  ئه م  دیكه ی  الیه نه كانی  له باره ی 
كه   داوه   ئه وه ی  سه رنجی  دیكه   مێژوونووسی 
به ڵێنه كانی  به   پابه ندبێت  بۆئه وه ی  ته نها  سوڵتان، 
په یمان شكێنیی زۆری به شێكی فه رمانده   خۆیه وه ، 
زنجیره   له وانه ش  خاچپه رستان،  الوه كییه كانی 
 Reginald كاره كانی )ڕیناڵدی شایتۆن، به  ئینگلیزی
of Chatillon 3، كه  پتر به شێوازه  فه ڕه نسییه كه ی 
 ،Renude de Chatillon ده هێنرێ   ناوی 
مێژوونووسانی  الی  كه   1187ز(  كۆچكردووی 
موسڵمان به  )أرناط( ناسراوه ، دانی به خۆیدا گرتووه . 
ئه و  چاوه ڕوان بوو تا« به ته واوی ئاماده  بوو، پاش 
ئه وه  له  ساڵی 1187دا سوپاكه ی خاچپه رستانی له  
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جه نگی حه تتیندا له نێوبرد و ده ستی به سه ر قودسدا 
.« 226 ,Backman2003  ،گرت

ڕۆژئاوا  بایه خی  فراوانبوونه وه ی  ئاستی  له   كه  
به  سه الحه دین هه ڵوه سته  ده كرێت و، ئاماژه ش به وه  
ده كرێت كه  ئه م دیارده یه  ته نها له  سنووری دانانی 
زۆر  فیلمیشی  به ڵكو  نه مایه وه ،  له باره یه وه   كتێب 
له سه ر ده ركرا، له وانه ش بۆ نموونه  فیلمی شانشینی 
یه كێك   ،»4  Kingdom of Heaven به هه شت 
ده كا  له وه   باس  بواره   ئه و  دياره كانی  نوسه ره   له  
كه » فیگه ر و كه سایه تیی سه الحه دین بۆته  ناواخنی 
فه رهه نگی ڕۆژهه اڵت و ڕۆژئاواش له مه ڕ بییرۆكه ی 
به   به رانبه ر  ئیسالمه وه   له الیه ن  یه كخراو  هه رێمی 

 .« 2011,1 Riggs ،دیانان
ئێستا كاتی ئه وه  هاتووه  به شێك له  الیه نه كانی 
دوو  زاری  له سه ر  سه الحه دین  لێبورده یی 
له وانه ی  ته نها  ئه ویش  بگێڕینه وه ،  ڕۆژهه اڵتناس 
یه كێكیان  نواندنی،  قودس  ڕزگاركردنی  پاش 
 Stanley Edward ستانلی ئێدوارد لێن – پوول(
ز(  1931 كۆچكردووی   ،Lane – Poole
به نێوبانگی  شوێنه وارناسی  و  ڕۆژهه اڵتناس  ی 
شاندۆر(ی  )ئه لبێر  دیكه ش  ئه وی  و،  به ریتانییه  
فه ڕه نسییه ، كه  به داخه وه  نه متوانی هیچ زانیارییه ك 
له باره ی ژیانیيه وه  به ده ستبێنم. لێن پوول له  كتێبی 
 Stanley, سه الحه دین و ڕوخانی شانشینی قودس(
 Saladin and the Fail of the Kingdom
به دپه یمانییه كانی  دا، سه ره ڕای   »of Jerusalem
فه رمانڕوای  بالیانی  به   خاچپه رستان،  سه ردارانی 
ده به ن(،  ناوی  عبلین  به   )عه ره ب  یشه وه   ئیبلین/ 
چه ندین  خۆی  پۆل  لین  گوزارشتی  به   ئه وه ی 
پاساوه كانی  هه ر  سوڵتان  و  شكاند  په یمانی  جار 
 Kingdom of فیلمی  كه   وه رگرت،  ئارامییه وه   به  
Heaven زۆر به  شان و باڵی ئازایه تی و جوامێرییدا 
دێت، پاش ئه وه ی سوڵتان شاری عه سقه النی گرت، 
نوسه ر ئه مه ی به » وه یشوومه ی ئه و دانیشتووانه ی 
هاتبوون  سه الحه دین  داخوازیی  له سه ر  كه   قودس 

سه الحه دین  كه   ناوده بات،  ئاشتی«  وتووێژی  بۆ 
ماڵی  قودس  پێموایه   ئێوه   وه ك  منیش  پێیگوتن:« 
خوایه The House of God و، به خواستی خۆم 
ماڵی خوا ناخه مه  به ر هه ڕه شه ی هێرشبردنه وه ، 224 
ئه گه ر  دانێ ،  مۆڵه تیشی   ،«  ,1898  Lane-Poole
تا جه ژنی دروێنه  Pentecost خۆبگرن و، ئه گه ر 
یارمه تییان بۆ نه هات، ده بێ  له و ڕۆژه دا قودس بده نه  
ده سته وه ، به ڵێنیشیدا به وه ی خۆیان و سامانه كانیان 
به  سه المه تی بگه یه نرێنه  شوێنێكی دیان)مه سیحی(. 
پێشنیازه كه   ده ڵێت :«  ئه مه وه   له باره ی  نوسه ر 
بوو،   Quixotic دۆنكیشۆتانه   )به ڵكو  جوامێرانه  
نه بوو(.  كراو  چاوه ڕوان  هه رگیز  ئه وه یه   مه به ستی 
ده كه وێته وه ،  بیر  خاچپه رستانمان  به دپه یمانی  كه  
به   ئه وان  پابه ندی  نه بوو  شتێك  هیچ  كه   ئه وه ش 
نوێنه رانی  به اڵم  بكات،  مسۆگه ر  به ڵێنه كانیيه وه  
س.  ه.  ڕه تیانكرده وه ،  دوودڵییه ك  هیچ  بێ   قودس 

ل«.  
ئاوه ها  نوسه ر  شكێنی،  په یمان  چه ندین  پاش 
له   ئیبلین  بالیانی  ئه وه ی  پاش  ده كا:«  بالیان  باسی 
گۆڕه پانی جه نگ له  حه تتین هه اڵت، كه سێكی نارده  
تا   Begging ده پاڕایه وه   لێی  سه الحه دین  الی 
و  ژن  و  قودس  بچێته   تا  بداتێ   به خشینی  نامه ی 
منداڵه كانی بێنێته وه  بۆ شاری صور Tyre، تكاكه ی 
ته نها  بالیان  مه رجه ی  به و  په سه نكرا  یه كسه ر 
چه ك  چیدی  و  بمێنێته وه   شاره دا  له و  شه و  یه ك 
وه ك  ئه وێ   گه یشته   كه   هه ڵنه گرێت .  سوڵتان  دژی 
ڕزگاركه رێك پێشوازیی لێ  كرا، چونكه  سوارچاكی 
باش له  شاره كه دا نه بوو، به تێكڕای بۆچوونه كان به  
فه رمانده  و پاسه وانی شاره كه  هه ڵبژێردرا. بێهووده  
پاساوی ئه وه ی هێنایه وه  كه  سوێندی بۆ سه الحه دین 
خواردووه  و ناتوانێت  شه ره فمه ندانه  بمێنێته وه  و له  
داكۆكیكردندا به شدار بێت.« من خاوێنت ده كه مه وه  
– پاكانه ت بۆ ده كه م - I absolve you »، پاتریارك 
گوتی«  له  گوناهه كانت و له  سوێنده كه شت، چونكه  
تاوانت ئه وه ی سوێنده كه ت بپارێزیت گه وره تر ده بێ  



ژماره )16(
نیسانى 2018

     36  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

شه رمه زاریی  مایه ی  ده بێته   و،  بیشكێنی  له وه ی 
هه میشه ییت كه  له م هه لومه رجه دا قودس به جێبهێڵیت. 
به وه ش بالیان مایه وه ، به هۆی ئه وه وه  كه  ته نها دوو 
حه تتین  له   ئه وانیش  و  هه بوون  له وێ   سوارچاك 
ناساند.  سوارچاك  به   كه سی  سی  هه اڵتبوون، 
داكۆكیكاران   و،  كردنه وه   بۆ  گه نجێنه ی  پاتریارك 
دابینكرد،  ئابڵۆقه كه یان  پێویستییه كانی  و  كه ره سته  
ئارامی سه الحه دین   ».« 225 ,1898  Lean-Poll
به م په ڵه ی په یمان شكێنییه ش Dishonour نه بڕا، 
بێگومان ئه و پێیوابوو كه  بالیات نه یتوانیوه  یارمه تی 
هه ڵبگرێ ،  لێ   ڕقی  ئه وه ی  له بری  و،  بدات  خۆی 
به ڵگه یه كی دیكه ی متمانه ی خۆی پێبه خشی، ه. س.، 
226«. پاشتریش، له و ده مه ی ئیدی ده بوو مه سه له ی 
هه ڕه شه   یه كالبكرێته وه ،«  قودس  ڕزگاركردنی 
ئه نجومه نه   مشتومڕه كانی  و  بالیان  بێهووده كانی 
تایبه ته كه ی، ده ره نجام سه الحه دینیان ناچاركرد كه  
 .Modify his vow  له  سوێنده كه ی پاشگه ز ببێته وه
قودس  ئه گه ر  ده پارێزرێت   تاڕاده یه ك  سوێنده   ئه و 
عاقاڵنه  خۆی بداته  ده سته وه ، نه ك به وه ی به  شه ڕ 
و  ده نوێنێت  خۆی  به زه یی  حاڵه ته دا  له م  بگیرێت . 
دانیشتووان وه ك دیلی جه نگ فیدیه یان ده گیردرێت ، 
ئازادیی  وه ده ستهێنانی  به   به رانبه ر  پیاوێك  هه ر 
ده  پارچه  زێڕ ده دات و، دوو ژن یان ده  منداڵیش 
ئه و  پیاو.  یه ك  به   یه كسانن  مه به ست  هه مان  بۆ 
هه ژارانه ش كه  هیچ پارچه  زێڕێكیان نییه  و ژماره یان 
بیزه نت  هه زار  سی  به   ئه وا  كه سه ،  هه زار  حه وت 
Besant – ئه سكه ناسی بیزه نتی – ئازاد ده كرێن، 
كه  له  گه نجینه ی شا هنری/یه وه  ده رده كرێت . بۆ ئه م 

فیدیه یه ش چل ڕۆژ مۆڵه ت درا، پاش ئه وه  هه موو 
ئه وانه ی ده مێننه وه  ده بنه  كۆیله ، ه. س. 229«. به م 
به   قودس،«  بۆ  گه ڕایه وه   بالیان  كه   مه رجانه وه  
پێزانین Gratitude و گریان Lamentation ه وه  
په سه ند كران. ئه و خه ڵكه  ده گریان و ده یاننااڵند و 
به هیچ شتێك سه بوورییان نه ده هاته وه : ئه و دیواره  
و،  نایانبیننه وه   چیدی  كه   ده كرد  ماچ  پیرۆزانه یان 
سه ریان دانه وانده  سه ر زه وییه كه ی پێش ئارامگه كه  
Sepulchre – واته  هی  مه سیح علیه  السالم – و، 

به  فرمێسكیان ئه و شوێنه  پیرۆزه یان ده خوساند. 
وه ك  ئه وانه وه   به الی  قودس  به جێهێشتنی 
ده رهێنانی دڵیان له  جه سته یانه وه  وابوو، به اڵم هیچ 
مسوڵمانان  ئااڵی  وا  نه بوو،  دیكه یان  چاره یه كی 
به سه ر ئه و شوێنه دا ده شه كایه وه ، كلیله كان به ده ست 
مسوڵمانانه وه  بوون، كه  ده بوو له  ماوه ی چل ڕۆژدا 
سه الحه دین  پێشتر  هه رگیز  بدرێته ده ست.  شاریان 
مه زنتر  خۆوه ده سته وه دانیان  چركه یه ی  له م  خۆی 
سه رپه رشتی  له ژێر  پاسه وانانی  نه دابوو.  پیشان 
میره  به رپرسه كانیاندا ڕاسپێردرابوون به  پاراستنی 
هه موو جاده یه ك. ڕێگه یان له  هه ر جۆره  توندوتیژی 
گرت.   Insult سووكایه تیكردنێك  و   Violence
 – دیان  له گه ڵ  خراپ  ڕه فتارێكی  هیچ  به تایبه ت 
هه موو  نه بیسترا.  هه رگیز  یه كان   – مه سیحی 
فه رمانده یه كی  بوو،  له ده ستدا  شاری  ده روازه كانی 
بوو  داوود  ده روازه ی  به رپرسی  له   متمانه پێكراو 
كه   وه ربگرێت   هاواڵتییه ك  هه ر  له   فیدیه   بۆئه وه ی 
ده چنه  ده ره وه ، ه. س.، 230 ». پاش ئه وه ش باسی 
بیزه نته كه   هه زار  سی  بالیان  چۆن  ده كات  ئه وه  

خهسڵهتهئهخالقییهكانیسهالحهدینههمیشهئهویان

كردۆتهمرۆڤێكیدهرهوهیسهردهمهكهیخۆی.

;
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له الیه ن  له بری حه وت هه زار هه ژاره كه  ده دات، كه  
شای به ریتانیاوه  فیدیه یان بۆ درا. 

\له  به رانبه ر ئه م هه ڵوێسته ی سوڵتانیشدا، لین- 
ده دوێت :«  پاتریاركه وه   له باره ی  به مشێوه یه   پوول 
ویژدان،  نه   و  هه بوو  ڕه وشتی  نه ك  كه   پاتریارك، 
و  زێڕین  په رداخه   و  كه نیسه كان  گه نجینه كانی 
 Monstrances پیرۆز  قوربانی  تایبه ته كه ی  قاپه  
پیرۆزیشی  ئارامگه ی  پیرۆزه كه ی  قاپه   ته نانه ت  و، 
كه   دیكه ش  پێویستی  چه ندین  سه رباری  هه ڵگرت. 
ده بوو به كاریان بهێنێت  بۆ فیدیه ی ئه و هه ژارانه ی 
له نێو شاردا مانه وه . كه  میره كان پێیان داگرت له سه ر 
ئه وه ی سه الحه دین ڕێگه  نه دات به م پیره  به دڕه فتاره  
گوتی:«  هه ڵبێت،  به وشتانه وه    Old Rascal
نه خێر، من سوێنده كه ی خۆمی له گه ڵ ناشكێنم« و، 
خۆی  بیزه نته كه ی  ده   دیكه   ئه وانی  پێش  پاتریارك 
هێشته وه   مسوڵمانه كه   پاشا  بۆ  ئه وه ی  ئه مه ش  دا. 
چاكه   مانای  فێری  دیانه كه   ه    Priest كه شیش  كه  

Charity بكات، ه.س.، 231«.
قوڵی  به   بنه ماڵه یه دا  له و  ڕه گی  جوامێرییه   ئه م 
هاوێشتبوو، ئه وه  بوو چل ڕۆژی مۆڵه ته  به سه ر چوو 
ده وڵه مه نده كانی  له الیه ن  له وێدا  هه ژار  هه زاران  و 
ڕووبه ڕووی  ده بوو  بوون،  به جێهێڵرا  خۆیانه وه  
كۆیله یی ببنه وه ، ئالێره دا العادل )سیف الدین أبو بكر 
أحمد بن أبی الشكر أیوب بن شادی بن مروان، 538 
– 615 ك(ی برای سوڵتان چووه  الی و پێی گوت:« 
گه وره م له  سایه ی خواوه  یارمه تیمدای ئه م شوێن 
ده پاڕێمه وه  هه زار  لێت  بۆیه   بكه ی،  داگیر  و شاره  
كۆیله م له و خه ڵكه  هه ژاره  پێ  بده ی. كه  سه الحه دین 
كه   وه اڵمیدایه وه   ده كه ی؟,  لێ   چییان  پرسی  لێی 
هه زار  سوڵتان  ئیدی  بومه وێت،  خۆم  شتێك  هه ر 
كۆیله كه ی پێ  به خشی و، العادل/ یش له ڕێی خوادا 

تێكڕایانی ئازاد كرد، ه. س.، 232-1«.
له سه ر  كه   ده كات  له وه   باس  ئه مه   \پاش 
هه زار  سوڵتان  پاتریارك  و  بالیان  تكای  بنه مای 
سه الحه دین  ئه وجا  و«  كرد  ئازاد  دیكه ی  كۆیله ی 

زه كاته كه ی  براكه م  گوت:«  جه نگییه كانی  میره   به  
خۆیان  هی  پاتریاركیش  و  بالیان  به خشی،  خۆی 
فه رمانی  ده كه م«.  خۆم  ئه وه ی  من  ئێستاش  كرد، 
بده ن  جاڕ  قودسدا  جاده كانی  له   دا  پاسه وانانی  به  
ناتوانن  پیره مێردانه ی  ئه و  تێكڕای  كه    Proclaim
شار.  ده ره وه ی  بچنه   له وه ی  ئازادن  بده ن  فیدیه  
ئه وان له  ده روازه  بچووكه كه ی پیاوچاك الزارۆس 
یا  عازه ر  عه ره بی  به    – ه وه    St. Lazarus
ڕۆیشتنیان  و،  ده رچوون  ده گوترێ ،  ئه لیعازه ر 
له كاتی ڕۆژهه اڵتنه وه  تا شه و داهات هه ر به رده وام 
بوو، ه. س.، 232 ».« وا منیش ئاگادارتان ده كه مه وه  
»، بالیانی به ڕێز گوتی:« له و سۆز و ڕێزه  مه زنه ی 
كچانه ی  و  ژن  به و  به رانبه ر  نواندی  سه الحه دین 
به دیلگیرانی  یان  كوژران  پاش  كه   سوارچاكان، 
سه رپه رشتیارانیان له  جه نگدا هه اڵتبوون بۆ قودس. 
قودسه وه   له   و  درا  خانمانه   ئه م  فیدیه ی  كاتێ  
و  كۆبوونه وه   سه الحه دیندا  پێش  له   وه ده رهاتن، 
پرسین  لێی  ده كرد،  به زه ییان  داوای  گریانه وه   به  
خوا  خاتری  بۆ  كه   وه اڵمیاندایه وه   ده وێت ؟،  چییان 
به زه یی پێیاندا بێته وه ، چونكه  هاوسه ری هێندێكمان 
له  زینداندان و ئه وانی دیكه شیان كوژراون و، خاك 
و ماڵیان له ده ستداوه ، به ناوی خواوه  بیانپارێزێ  و 
ده گریان  بینینی  سه الحه دین  كه   بدات.  یارمه تییان 
دڵی پێیان سوتا و دڵته نگییه كی گه وره ی تووش بوو، 
ته نانه ت خۆشی له  به زه ییان بۆیان گریا. داوای كرد 
له  شوێنی  ئه و دیالنه ی هێشتا زیندوون  له  خانمی 
زیندانیانی كردنیان ئاگاداری بكه نه وه  و، به  زووترین 
كات كه  له  توانایدا بوو چووه  زیندانه كان و ئازادی 
كردن، 2-233 »،« فه رمانیدا له  گه نجێنه ی تایبه تی 
خۆی به  ده ستكراوه یی به  هه ر بێوه ژن و كیژێك، كه  
كه میان  یا  زۆر  پاره ی  مردبوو،  سه رپه رشتیاریان 
هه ریه كێكیان.  له ده ستدراوی  موڵكی  به پێی  بدرێتی 
هێنده  زۆریشی پێ  به خشین كه  له  خوا بۆی پاڕانه وه  
ڕه فتاری  و  به زه یی  له   باسیان  ده ره وه ش  له   و، 

شه ره فمه ندانه ی سه الحه دین له گه ڵیان كرد.
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مسوڵمانان The Saracens ئاوه ها به زه ییان 
پیشاندا.  شكستخواردووه كه   شاره   به   به رانبه ر 
بیر  دڕندانه یه ی  داگیركردنه   ئه و  هه ركه سێكیش 
له   خاچپه رستان  جار  یه كه مین  كه   ده كه وێته وه  
تانكارد  و  گادفری  كاته ی  ئه و  كردیان،  دا   1099
له   پڕبوون  كه   ده كرد  پیاسه یان  جاده یانه دا  به و 
گیانه اڵدا بوون.  له   ئه وانه ی  جه سته ی كوژراوان و 
ئه و كاته ی مسوڵمانه  بێ  داكۆكیكاره كان ئه شكه نجه  
و  بورج  له   بێباكانه   و،  ده سووتێنران  ده دران، 
شووراكانی په رستگاكه وه  هه ڵده درانه  خواره وه . ئه و 
شه ره فی  قه سابخانه یه   ئه و  ڕژاوی  خوێنی  كاته ی 
 Defiled the honour مه سیحییه تی ده له وتانده وه
له وتانده وه   دیمه نه شی  ئه و  of Christendomو، 
كه  سه رده مانێك موژده ی خۆشه ویستی و دلۆڤانی 
تاقه   قودس  گرتنی  ئه گه ر   ».»233 باڵوكرایه وه ، 
ئه وا  سه الحه دینه وه ،  له باره ی  بایه   زانراو  ڕاستی 
دڵفراوانی  و  جوامێريی  سه لماندنی  بۆ  بوو  به س 
Chivalrous and great-hearted داگیركه ری 
سه رده می خۆی و، له وانه شه  هی هه موو خاچه كان، 

 .»234
 Saladin به ناونیشانی  كتێیبه   ئه م  به شی  دوا 
چیرۆكه كاندایه ،  له   سه الحه دین   in Romance
الپه ڕه كانی 377 تا 401 ی گرتۆته وه ، - كه  به ڕاستی 
خۆشه ویستیش  شیعری  و  ڕۆمان  و  چیرۆك 
كارێكی  كۆمه ڵه   له   باس  نوسه ر  ده گرێته وه ، 
به   په یوه ندییان  نزیك  یا  دوور  كه   ده كات  ئه ده بی 
بابه ته   ئه م  كه ڵكی  به   به اڵم  هه یه ،  سه الحه ددینه وه  
به نیوه   ڕوو،  ده یانخاته   ئه وه ی  پاش  به اڵم  نایه ن. 
بێت،  هه رچۆنێك  كه   »سه یره   ده ڵێت :  داخێكه وه  
به م  په یوه ست  عه ره بی  ڕۆمانی  باشی  نموونه ی 
بابه ته وه  نییه ، كه سایه تی سوڵتانی مه زن، هه رچۆنێك 
ڕاكێشاوه   زیاتر  ئه ورووپاییه كانی  سه رنجی  بێت، 
له   ئه ویان  جوامێریی  كه متر  كه   موسڵمانان،  تا 
سه ركه وتنه كانی له  جه نگدا به دڵ بووه . به الی ئێمه وه  

شه هامه تی ئه و كه سایه تییه ، پتر له  سه ركه وتنه كانی 
له  ژیانیدا، سه الحه دینی كرده  پاڵه وانێكی ڕاسته قینه  
و ڕۆمانسی، ه. س.، 401. هه ڵبه ته  دانه ر ئه م كتێبه ی 
له  ساڵی 1898ز دا به چاپ گه یاندووه . تا ئه و كاته  
پێناچێت  هیچ ڕۆمانێك له باره ی سوڵتانه وه  هه بووبێت ، 
ئه گه رچی شیعرێكی ئێجگار زۆر له به رده ستدایه ، كه  
به داخه وه  زیاتر له باره ی سه ركه وتنه كانیه وه یه ، نه ك 
جوامێریی.  ئێستا، هێنده ی من ئاگادار بم دوو ڕۆمان 
له باره ی سه الحه دینه وه  هه یه ، یه كێكیان هی جرجی 
ئه وی  و،  ه وه   الدین«  صالح  به ناوی«  ه   زێندان/ 
شه ڕه   به ناوی«  ه ،  مه علووف/  ئه مین  هی  دیكه ش 
خاچپه رستانه كان له  ڕوانگه ی عه ره به وه  ». ئه مه ی 
نوسراوه .  فه ڕه نسی  زمانی  به   ئه سڵدا  له   دووه مین 
 – مه سیحی   – دیان  و  لوبنانی  نوسه ر  هه ردوو 
كه   هه ن،  فیلمێكیش  چه ند  سیناریۆی  هه ڵبه ته   ن. 
به داخه وه ، هێنده ی من ئاگادار بم، هیچیان له  ئاستی 
پێویستدا نین، واته  زۆر زۆر له  خوار ئاستی دوو 

فیلمی« الرساله » و« عمر المختار«ه وه ن.
ئاوڕی  چه ندین  فه ڕه نسیش  ی  شاندۆر/  ئه لبێر 
داوه ،  سه الحه دین  جوامێرییه كانی  له   گرنگی  زۆر 
ده گوازمه وه :«  كه م  ئێجگار  به شێكی  ته نها  لێره دا 
سه الحه ددین نه یویست هیچ ده سكه وتێك بۆ خۆی 
و  فه رمانده   به سه ر  دابه شیكردن  به ڵكو  هه ڵبگرێت ، 
بۆ  چووبوون  له گه ڵی  فه قیهانه ی  ئه و  و  سه رباز 
قودس. له  چه ندین بۆنه دا دڵفراوانی خۆی به رانبه ر 
به  خراپترین كه سانی نێو مه سیحییه كان ده ربڕی به و 
له سه ر  تازه یان  هه لومه رجی  بارگرانی  مه به سته ی 
له و  هه ر  نه خۆشه كان  فه رمانیدا  بكاته وه ،  سووك 
نه خۆشخانه یه دا چاره سه ربكرێن كه  هۆسپیتاڵییه كان 
پاسه وانی  كۆمه ڵ  چه ندین  ده كردن...  چاره سه ریان 
پێكهێنا بۆ ڕوونه دانی هه ر جۆره  توندوتیژییه ك، له م 
كاره شیدا مه به ستی ئه وه  بوو هیچ ڕووداوێكی تۆڵه  
به زه یی  سه ركه وتن  پاش  و  ڕوونه دات  سه ندنه وه  
به سه ر الیه نگرانیدا بسه پێنێت ، شادور 1993، 234«. 



39 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

له گه ڵ  پاتریارك  كه   سامانانه شه وه   ئه و  له باره ی 
مێژوونووس  ده ڵێت :«  ده ره وه ،  بردبوونیيه   خۆی 
العماد – االصبهانی – سه رنجی سوڵتانی ڕاكێشا بوو 
بۆئه وه ی ئه و سامانانه  ده بوو به  موڵكی نه گوێزراو 
دابنرێن و، له سه ر ئه م بناغه یه ش، به پێی په یماننامه كه  
به م سیفه ته ی  بمێننه وه ، چونكه   له  شوێنی خۆیاندا 
مافی سه ركه وتووه . سه الحه دین به م بۆچوونه  قایل 
ملمالنێیه كه وه   هیچ  نه چێته   باشتر  پێی  به اڵم  بوو، 
له سه ر سامانه كانی گۆڕی پیرۆز و لێگه ڕێ ببرێن، 
چونكه  خاوێنی گه وره تر له  بیروباوه ڕی ڕاسته قینه ی 
باوه ڕداراندایه ، پتر له وه ی له  زێڕی قاپه  پیرۆزه كه دا 
مێرده كانیان  كه   ژنانه شه وه   ئه و  له باره ی  بێت«. 
هاوسه ره كانیانی  جگه له وه ی  ده ڵێت:   دیلبوون، 
ئه و  كردن،  بۆ  له وه شی  پتر  كرد«  ڕزگار  دیلی  له  
س.  ه.  خه نیكردن  ئازووقه   و  به دیاری  ژنانه ی 
زه وییه كانی  تا  فه ڕه نگانه یان  ئه م  موسڵمانان  ل.«، 
بۆهیمۆندی فه رمانڕه وای ئه نتاكیه  برد،« باس له وه  
سوارچاكانی  و  ئه نتاكیه   فه ره نگه كانی  كه   ده كرێت  
كۆنتی ته ڕابلوس پێشوازییان له  ئه و برایانه یان كرد 
كه  له  قودسه وه  هاتبوون. هێندێك  له  مێژوونووسان 
باس له وه  ده كه ن كه  له  هێندێ  حاڵه تدا ده یانكوشتن 
و، تاپێیان بكرێ  باره كانیان زه وت ده كردن، ڕێگه یان 
كاره شیان  به م  شاره كانیانه وه ،  نێو  بچنه   نه ده دان 
ئه و  به رانبه ر  ده رخست  خۆیان  ڕاستییه ی  ئه و 
سووكایه تی پێكراوانه ی ئازار فه وتاندبوونی، كه چی 
مرۆڤایه تی  ئاسته ی  به و  دوژمنیان  گه وره ترین 

مامه ڵه ی له گه ڵ كردبوون.
كۆنتنشینی  له   ئه وه ی  پاش  چاره  ڕه شانه ،  ئه و 
ڕووه   ده ركران،  ئه نتاكیه   میرنشینیی  و  ته ڕابلوس 
فه رمانیدا  سه الحه دین  و  گه ڕانه وه   باشوور  و 
خۆڕایی  به   و  بكرێت  دابه ش  به سه ردا  ڕه شماڵیان 

له   ده توانن  كاته ی  ئه و  تا  بدرێ   پێ   خواردنیان 
ڕێگه ی ده ریاوه  به ره و ڕۆژئاوا بڕۆن. فه رمانیشیدا 
ببرێن  ئه سكه نده رییه   به ره و  زۆریان  ژماره یه كی 
كه چی  گواستنه وه یان.  له   بكرێت   په له   بۆئه وه ی 
بووه وه ،  ڕووبه ڕوو  به ربه ستیان  چه ندین  له وێشدا 
 – ڤینیس  و  بیره   و  جه نه وه   كه شتیوانانی  چونكه  
البندقیه  – لێنه گه ڕان كه س به رن بۆ ئه وروپا، جگه  
ئه وانه ی كرێیان ده دا و، خواردنی پێویستی هه موو 
گه شته كه شیان پێبوو، 235«. له  ئاوڕێكی زۆر ورددا 
ااڵفچل«ی  بۆ«  سوڵتان  وه سیه تنامه ی  له   به شێك 
ئینگلیزییه كان  كه شتییه   كشانه وه ی  پاش  كوڕی، 
ئامۆژگاریت  خوا  له   به خۆپارێزی  ده گوازێته وه :« 
چاكه ،  شتێكی  هه موو  سه ری  چونكه   ده كه م، 
فه رمانی  خوا  كه   ده كه م  پێ   فه رمانت  شته ش  به و 
پێكردووی، چونكه  هۆكاری ڕزگاربوونته . له  خوێن 
ده كه مه وه ،  ئاگادارت  تێیدا  ئاڵووده كردن  ده ست  و 
دڵی  كه   ده كه م  ئامۆگاریت  نانوێت .  خوێن  چونكه  
ده وڵه ت  گه وره كانی  به رپرسه   و  فه رمانده كان 
نه گه یشتمه   شتێك  به هیچ  من  چونكه   بپارێزیت، 
ئه وه ی پێی گه یشتووم، جگه  ڕاگرتنی  دڵی خه ڵكی. 
هه موو  مردن  چونكه   نه بێته وه ،  كه س  له   ڕقیشت 
له  نێوان تۆ و  كه سێك ده پێچێته وه . وریابه  له وه ی 
خه ڵكی دیكه دایه ، چونكه  به  ڕه زامه ندیی ئه وان نه بێت 
خوا لێتخۆش نابێت ، ئه وه ی له  نێوان تۆ و خواشدایه  
چونكه   ده بێ ،  لێتخۆش  پاشگه زبوونه وه ت  به   خوا 
به خشنده یه ». ئه م وشانه  به  ته نها  ئاستی دڵفراوانی 
كه   ئه وه ی  سه الحه دین،  ده رده خه ن...  پیاوه   ئه و 

دوژمنانیشی دانیان به  مه زنییدا ده نا، 374«.
مێژووى  درێژایی  به   ده پرسین،  ئێمه ش 
باسیان  دوژمنانیشی  هێنده   كه سێك  چ  مرۆڤایه تی، 

له  گه وره یی كرد؟     
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1 – فه ڕه نگ، له  شیعری فارسيی و كوردیدا زۆر 
به كارهێنراوه . زیاتر مه به ست لێی ئه وروپاییه كانه ، به اڵم 
بۆ هه ر مه سیحییه كه ش به كارهێنراوه . عه ره ب وشه ی« 
و  خۆیان  ئه وروپاییه كان  به كاردێنن.  بۆ  »ی  األفرنجة 
ئینگلیزیش وشه ى Franks – به كارده هێنن، كه  دیاره  

وشه  كوردییه كه  له  ئه سڵه  ئه وروپاییه كه وه  نزیكتره .
سه الحه دین  كوردبوونی  تایبه تمه ندیی   –  2
له وانه ش  ڕاكێشاوه ،  زۆر  دیكه ی  نوسه رانی  سه رنجی 
زمانی  ئه گه رچی  داوه   ئه وه ی  سه رنجی  دیكه   یه كێكی 
زۆربه ی  به اڵم  بووه ،  فارسی  یا  عه ره بی  فه رهه نگ 
نه بوون  له وان  سه ربازییه كان  و  سیاسيی  هه ڵبژارده  
بوو،   كورد  ڕه گه ز  به   خۆی  مه زن  و،« سه الحه ددینی 

.»2006,8 Nicolle
له باره ی  خۆی  ئینگلیز  ناسراوی  نوسه رێكی    3
مامه ڵه ی سوڵتان سه الحه دین له گه ڵ« دی شایتۆن«ه وه  
ده ڵێت :« هه رچۆنێك بێت، ئه وه  به باشی كراوه  به  به ڵگه  
له    exception به ده ره   هه یه   حاڵه ت  یه ك  ته نها  كه  
شه خصی  به شێوه یه كی  كه   سه الحه ددین،  جوامێریی 
سوێندی خواردبوو ڕیناڵد دی شاتیلۆن/ی خاچپه رست 
قه اڵی  به رپرسی  و  به دناو  په رستگای  سوارچاكی  و 
سه ر  كردبووه   هێرشی  چونكه   بكوژێت،  كه ره ك 
و،  شكاند   هودنه ی  و  په یمان  به وه ش  و،  كاروانێك 
له گه ڵ  خراپه ی  و  ڕفاند  سه الحه ددینی  خوشكه كه ی 
كرد.  سه الحه ددین ئه و سوێنده ی، پاش جه نگی حه تتین 
پوول/یش  لێن   .«  Michae  2015  5 كرد،  جێبه جێ  
باسی ئه و هه ڵوێسته  ناجوامێرانه یه ی ئه م كه سه  ده كات 
كه  حه زی له  ڕێگرتن له  كاروانی بێ  چه كی حاجییان یا 
هی بازرگانی بوو، چۆن كه  ئه و  كاروانێكی بازرگانیی 
ئابڵۆقه دا و گوتی:« كه  ئه وان باوه ڕیان به  محه مه ده ، با 
 ,1898 Lean-Pool ،محه مه د بێت و ڕزگاریان بكات

  »199
 Kingdom   - به هه شت  شانشینی  فیلمی«   –  4

ولیه م  له الیه ن  هۆڵیوودییه ،  فیلمێكی   ،«  of Heaven
مۆناهان William Monahan ه وه  نوسراوه  و، ڕایدلی 
سكۆت Ridley Scott ده ریهێناوه  و به رهه مهێنه ریه تی. 
له   یه كێكه   هه ڵوێستی  فیلمه   ئه م  كرۆكی  ئه گه رچی 
سوارچاكه  مه سیحییه كانی ئه و سه رده مه ی قودس ناوی 
بالیانی ئیبیلی Balian of Ibein یه ، به اڵم ناتوانێت  له  
ئازایه تی، سوارچاكيی و جوامێریی بێ  وێنه ی سوڵتان 

وێنه ی  سوڵتان سه الحه ددین خۆی ببوێرێت ..
ـ إبن أيوب ؟، أبو الفداء عمادالدين إسماعيل بن علي 
بن محمود بن محمد إبن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، 
الملك المؤيد صاحب حماه، المختصر في أخبار البشر، 

المطبعة الحسينية المصرية، ط1. 
ـ إبن خلكان 1900، أبو العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، وفيات األعيان وأنباء 

أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر بيروت.
ـ إبن شداد 1415هـ، أبو المحاسن يوسف بن رافع 
بن تميم، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق: 
القاهرة،  الخانجى،  مكتبة  الشيال،  الدين  جمال  الدكتور 
ط2.   إبن عادل ) 1419 ( أبو حفص عمر بن علي بن 
عادل الدمشقي الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، تحقيق 
دار   ، أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض  : عادل 

الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى . 
أبو حفص عمر بن علي بن   ) إبن عادل ) 1419  ـ 
عادل الدمشقي الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، تحقيق 
دار   ، أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض  : عادل 

الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى . 
ـ إبن العربي ) ؟ ( ابو بكر محمد بن عبدالله ، أحكام 
القرآن ، راجع اصوله و خرََج احاديثه و علق عليه: 
محمد عبدالقادر عطا ، منشورات محمد علي بيضون ، 

دار الكتب العلمية ، بيروت 
عمر،  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  1408هـ،  كثير  إبن  ـ 
التراث  إحياء  دار  شيري،  علي  تحقيق:  والنهاية،  البداية 

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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العربي، بيروت، ط1.
إبن الوردي 1417 هـ، أبو حفص زين الدين عمر بن 
مظفر بن محمد إبن أبي الفوارس، تاريخ إبن الوردي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1.
 ، العمادي  محمد  بن  محمد   ) ؟   ( السعود  أبو  ـ   
تفسير  الكريم –  القرآن  إلى مزايا  السليم  العقل  إرشاد 

أبي السعود - ، دار ÷حياء التراث العربي ، بيروت .
الدين  شهاب  القاسم  أبو  1418هـ،  شامة  أبو  ـ 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصالحية، تحقيق: إبراهيم 

الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1.
ـ األصبهاني 1425هـ، عمادالدين الكاتب، أبو عبدالله 
محمد بن ) محمد صفي الدين( إبن نفيس الدين حامد( بن 

أله، الفتح القسي في الفتح المقدسي، دار المنار ؟. 
ـ األندلسي ) 1412 هـ ( ، ابو محمد عبدالحق بن غالب 
 ، العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   ، عطية  بن 
تحقيق : عبدالسالم عبدالشافي محمد ، دار الكتب العلمية 

، بيروت ، الطبعة األولى.
ـ الثعلبي ) 1422 هـ ( ابو إسحاق احمد بن محمد بن 
ابراهيم النيسابوري ، الكشف و البيان – تفسير الثعلبي – 
، تحقيق : االمام ابي محمد ابن عاشور ، مراجعة و تدقيق : 

نظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت. 
علي  بن  احمد  بكر  ابو   ) هـ   1405  ( الجصاص  ـ 
الرازي ، احكام القرآن ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي 

، دار إحياء التراث العربي ، بيروت. 
الزهور في وقائع  اياس، بدائع  الحنفي 1982، إبن  ـ 
الدهور ) تاريخ مصر (، تحقيق: محمد مصطفى، الهيئة 

المصرية للكتاب، القاهرة، ط2. 
خانقاوات  محمد،  عاصم  الدكتور  1417هـ,  رزق  ـ   
والمملوكي،  األيوبي  العصرين  في  مصر  في  الصوفية 

مكتبة مدبولي، القاهرة، ج1. 
   ـ الزركشي ) 1957 ( بدرالدين محمد بن عبدالله 
، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل 
و  البابي  عيسى   ، العربية  الكتب  إحياء  دار   ، إبراهيم 

شركاؤه ، دمشق ، الطبعة األولى. 
بن  محمد  بن  نصر  الليث  أبو   ) ؟   ( السمرقندي  ـ 
إبراهيم ، بحر العلوم ، تحقيق : الدكتور محمود مطرجي 

، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة األولى. 
بن  عبدالرحمن  الدين  جالل   )  1992  ( السيوطي  ـ 
الكمال ، الدر المنثور ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة األولى. 
ـ شاكر مصطفى1424هـ، صالح الدين، الفارس المجاهد 

والملك الزاهد المفترى عليه، دار القلم، دمشق، ط2. 
ـ شاندور 1993، البير، صالح الدين األيوبي’ البطل 
أبو  سعيد  الفرنسية:  عن  ترجمه  اإلسالم،  في  األنقى 
طالس  دار  مرعشلي،  نديم  وتحقيق:  مراجعة  الحسن، 

للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط2. 
محمد  بن  االمين  محمد   ) هـ   1415  ( الشنقيطي  ـ 
القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء   ، الجكني  المختار  بن 

بالقرآن ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بيروت . 
ـ الصالبي 1429هـ، علي محمد محمد، صالح الدين 
األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 

بيت المقدس، دار المعرفة، بيروت، ط1.
ـ الغزالي ؟، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء 

علوم الدين، دار المعرفة، بيروت.
ـ قاسم ) 1990 ( الدكتور عبده قاسم، ماهية الحروب 

الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، التسلسل 149، الكويت.
  ـ القرطبي ) 1423 ( ابو عبدالله محمد بن احمد بن 
 ، القرآن  الحكام  الجامع   ، االنصاري  فرج  بن  بكر  أبي 
تحقيق : هشام سمير البخاري ، عالم الكتب ، الرياض . 

بیری  له   ئاشتی  فه رهه نگی  عه بدوڵاڵ،  قه ره داغی،  ـ 
)سستمی  توێژینه وه كانی  له   ئیسالمیدا،  سۆفیگه ریی 
و  پێداچوونه وه   ئیسالمیدا(،  هزری  له   سیاسیی 
و  ئيسماعیل  ئه حمه د  د.دیاری  چاپ:  بۆ  ئاماده كردن 
د.حسه ین محه مه د ئيبراهیم، له  باڵوكراوه كانی سه نته ری 
چاپخانه ی   ،35 ژ.  فیكری،  لێكۆڵینه وه ی  بۆ  زه هاوی 

شڤان، سلێمانی، 2016.
ـ القلقشندي؟، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، صبح 

األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت.
بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو   ) ؟   ( الماوردي  ـ 
بن  السيد   : تحقيق   ، العيون  و  النكت   ، البصري  حبيب 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
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یهكهم:ناسیۆنالیزمیڕۆژههاڵتو
شكستیئیسالمیزمیمیللی

له  سه ره تای سه ده ی بیسته  وه  هه وڵی خۆرئاوا 
خۆرهه اڵتی  نه ته وه كانی  پارچه پارچه كردنی  بۆ 
ساڵی  نه بوو،  شاراوه   ڕاستییه كی  ناوه ڕاست 
به   ئه وروپا  به رفراوانی  كۆنگره یه كی  له    1907
سه رۆكایه تی وه زیرانی ده ره وه ی واڵتانى ئه وروپا 
له    بوو  بریتی  بڕیاره كانیان  گرنگترین  به سترا،  
ڕێگریكردن له  یه كبوونی گه النی ڕۆژهه اڵت، چونكه  
ئه وان مسوڵمانن  و یه كبوونیان مه ترسییه كی مه زنه  

بۆ ئاینده ی ئه وروپا)1(.
مانه وه ی بیری پان ئیسالمیزم، وه ك فاكته رێكی 
له  به رده م  ڕێگربوو  عوسمانیی  ئیسالمیزمی  پان 
به ریتانیا  هه ربۆیه    ڕۆژهه اڵتدا.   دابه شكردنی 
پشتیوانی  به ته واوی  جه نگدا  سااڵنی  ماوه ى  له  
هۆزگه راكانی  نه ته وه ییه   خواسته   له   خۆی 
به رامبه ر  له   عه ره ب  و تورك ده كرد.  بۆ نموونه  
كۆمه ڵه ی  توركه كانی  ناسیۆنالیستی  خواستی 
عه ره بی  خواستێكی  ده یزانی  ته ره قی(دا  )ئیتیحادو 
هۆزگه رایش له  نیمچه  دورگه ی عه ره بی  و حیجازدا 
فشاری  به   بنه ماڵه ی سعود  هه یه . سه ره تا  بوونی 
توند  هاوپه یمانییه تییه كی  كه وتبوونه   خۆرئاوا 
له گه ڵ وه هابییه كان، ئه مانه  دژبوون به و سیاسه ته  
پانئیسالمییه  باوه ی كه  عوسمانییه كان جاڕیان بۆ 
دابوو. له  به رامبه ردا هه مان ئامانجی ئیتیحادییه كانیان 
هه بوو له  دروستبوونی كیانێكی نه ته وه ییدا. هاوكات 
بیكۆ(،  )سایكس  دابه شكارییه كانی  بۆ سه ركه وتنی 
و  هاشميی   بنه ماڵه ی  نێوان  ملمالنێكانی  خۆرئاوا 
گواستنه وه ی  به   ئه ویش  پێهێنا،  كۆتایی  سعودی 
دورگه ی  نیمچه   له   هاشمییه كان  ده سه اڵتی 
عه ره بییه وه  بۆ ئێراق  و ئه رده ن، به مه ش ڕێگه ی له  
په رتبووی عه ره بی  ناسیۆنالیستی  بیرێكی  به رده م 
له  به رامبه ر  له  نیمچه  دورگه دا كه  هیچی  كرده وه  

كیانی جووه كان پێنه كرێت)2(.

 دیاره  بنه ماڵه ی ئال سعود له گه ڵ به ریتانییه كان 
له الیه ن  1915دا  له  كۆتایی  بوو،  باش  پێوه ندییان 
له  ئینگلیز  بااڵی  نوێنه ری  مه كماهۆن(ی  )هێنری 
ئاڵوگۆڕی تۆكمه ی به  خاندانی  پێوه ندیی  و   میسر 
سعوده وه  هه بوو.  له و په یوه ندییانه دا به ڵێنی دابوو 
عوسمانی  ده سه اڵتی  له   ڕزگاربوونیان  به   پێیان، 

ده وڵه تێكی عه ره بییان بۆ داده مه زرێنێت)3(. 
له مباره یه وه  )حایم وایزمان( وتوویه تی: »كیانی 
بوو،  مه زن  به ریتانیای  پڕۆژه ی  سعود  بنه ماڵه ی 
ئێمه  به  پێوه ندیی به و هه وڵه وه  توانیمان ده وڵه تی 
ئیسرائیل دابمه زرێنین«)4(. له  به رامبه ردا شه ریف 
پیرۆز  مه ككه ی  شه ریفی  عه لی  كوڕی  حسه ينی 
له   بوو،  هاشمییه كان  خانه واده ی  گه وره ی  كه  
به ریتانییه كان  له گه ڵ  نهێنیدا  كۆبوونه وه یه كی 
ده وڵه تی  به ڵێنی  1916دا  كۆتایی  له   و  قاهیره   له  
ساڵى  له   هه ربۆیه   پێدرابوو،  عه ره بیی  گه وره ی 
بانگی  به ریتانییه كان  به  پشتیوانی  1917دا 
به  پاشای  خۆی  و  عه ره بیدا  مه زنی  شۆڕشی 
سه رچاوه كان  له به رئه وه   كرد)5(.  ناوزه د  عه ره ب 
پێیانوایه  ئینگلیز تا ڕێگری بكات له  ته شه نه ی بیری 
نه ته وایه تی شه ریف حسێن، هات وه هابییه كانی له 
 به رامبه ردا زیندوو ڕاگرت، كه واته  ئینگلیز پڕۆژه ی 
وه هابییه كانی له  حیجاز له  به رامبه ر بیری نه ته وه یی 
)شه ریف حسێن(دا بره و پێدا، به مه ش له نێو خودی 
)عه بدولعه زیز   وه هابیزم،  پڕۆژه ی  عه ره به كاندا 
سعود(ی له  به رامبه ر پڕۆژه ی نه ته وه یی )شه ریف 
حوسێن( دا هاوسه نگ كرد)6(. له  به رامبه ردا بیری 
كاریگه ریی  له ژێر  توركه كانیش  ناسیۆنالیستی 
جووه كاندا  فه ڕه نسيی  و  ناسیۆنالیستی  تێزی 
ده ستورییان  ده وڵه تی  بیرۆكه ی  دروست  بوو، 
الوه كان  توركه   گواستبوویه وه .  ڕۆژئاواوه   له  
وه ختێ   هه ربۆیه   بوون،  سالۆنیك)7(  گۆشكراوی 
له  بواریان  به ته واوی  له  1908 دا كۆده تایان كرد 

 به رده م جووه كان كرده وه) 8(.
فره   تۆرانییه كان  بیری  و  فه رهه نگ   هاوكات 
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به باڵوی له الیه ن ئینگلیزییه كانه وه  بایه خی پێدراوه ، 
كتێبێكی  جووه ،  كه  نوسه رێكی  )ئه رمینوس()9(  
به نێوی ) ده روێشێكی  گه نج له  ناوه ڕاستی ئاسیا( 
نووسی، ئه م كتێبه  گه وره ترین كاریگه ریی هه بوو 
له وانه   تورك)10(.  مه زنه كانی  تیۆریسته   له سه ر 
)یوسف ئه قسۆر(، )ئه حمه د غایف( ، )خالیده  ئه دیب( 
به  ڕۆشنی  ئه وانه   ته واوی  ئه ڵپ(،  كوك  )زیا   و 
سه هیۆنییان  ئاڕاسته یه كی  نه ته وایه تیدا  بیری  له  
ئه وه   له سه ر  سه رچاوه كان  هاوكات  هه بوو)11(،  
كۆكن، كه  بۆ هه وه ڵجار خواستی له سه ركارالدانی 
سوڵتان عه بدولحه میدی دووه م كه  پێداگریی بیری 
توندڕه و  جوویه كی  له الیه ن  بوو  ئیسالمیزم  پان 
به نێوی عه مانوئیل قه ره سۆ پێشكه شكراوه ، ناوبراو 
توركه   له نێو  كه   كه سه ی  چوار  له و  بوو  یه كێك 
سوڵتانیان  له سه ركارالدانی  فه رمانی  الوه كاندا 

ده ركرد)12(.
نه ته وه یی  بیری  كه   له  تیۆریسته كان  به ده ر 
سه ربازیی  و  سیاسیی  و  داڕشت،  توركیان 
تۆرانیدا  بیری  هه ژموونی  له ژێر  سه ركرده كانیش 
له   نه بووه   دابڕاو  كه مال  ته نانه ت موسته فا  بوون، 
په روه رده ی  و  هه بووه   هاموشۆی  )ساالنیك( و 

ئیتیحادییه كان بووه) 13(.
 به م پێیه  بیری ناسیۆنالیستی توركی هه وڵێك 
و  ڕۆژهه اڵتدا  له   مسوڵمانه كان  دابڕانی  بۆ  بوو 
باشترین هۆكاربوو بۆ په رته وازه بوونی نێوچه كه  و 
دابه شبوونیان به سه ر كیانی الواز و بچوك بچوكدا 

كه  ئامانجه كانی )سایكس بیكۆ(ی لێ ده بینرایه وه .

وهك نهقشبهندییهكان پێشینهی دووهم.
و سهلهفیزم لهبهرامبهر كوردی ئیسالمێكی

سێكیۆالریههرێمیدا:
كورده كان  زۆرینه ی  كه   ڕوونه   ئه وه      
ئه وه ش  شافيعی،  مه زهه بی  سه ر  بۆ  ده گه ڕێنه وه  
توركه   و  عه ره ب  دراوسێ   به پێچه وانه ی 
به شێوه یه كی  هاوكات  حه نه فییه كانیانه وه یه . 

ڕه وگه ی  به   وابه سته ن  ئه وان  تایبه تتر،  فره  
ئیسالمی  جواڵنه وه ی  له ڕاستیدا  نه قشبه ندییه وه . 
كوردیی به ر له  شێوه گیربوونی ناسیۆنالیزم  زیاتر 
له  ئاواییه  دووره  ده سته كانی باكووری كوردستاندا 
هاته  پێشێ ، له وێنده ر هه ژموونی میريی و زانایانی 
ئایینی سه ر به  میریی كه متر ده ستیان ڕاده گه یشت 
دواتر خزایه   ئه و جواڵنه وه یه   بۆیه   ناوه ندانه ،  به و 
گه وره كانی  شاره   مه دره سه ی  و  مزگه وت  ناو 
چه له بی  ئه ولیا  حه ڤده هه مه وه   له  سه ده ی  تره وه . 
گه ڕیده  و نوسه ری تورك گه  گه شتی كردووه  به  
به   بایه خ  له  كوردستاندا زیاتر  كوردستاندا ده ڵێت  
زمانی عه ره بيی و فارسی ده درا و فێركردنی ئایینی 
به و دوو زمانه  بوو نه ك زمانی توركی عوسمانی. 
له   به ره به ره   حه زڤده هه مدا  سه ده ی  كۆتایی  له  
به   خوێندن  مزگه وته كاندا  و  حوجره   له   به شێك 
له  زاراوه یه   ئه م  ده خوێنرا،  كرمانجیش  زمانی 
 باكووری كوردستاندا به كارده هات و له و قۆناغه دا 
چه ند نوسراوێك وه شانران و دواتر وه ك به رنامه  
و  حوجره   زۆربه ی  له   حوجره كان  میۆدی  و 
دیارترینی  ده خوێنران.  كوردستاندا  مزگه وته كانی 
ئه حمه دی  نوسینه كانی  كرمانجیانه   نوسینه   ئه و 
خانی بوون ، ئه وان له  ئاستێكی به رفراواندا له نێو 
ئه و  نوسینی  ده خوێنران،  ئاینیییه كاندا  قوتابخانه  
ته نها مه موزین نه بوو، به ڵكو ده سته واژه  عه ره بيی 
و كوردییه كان و نه وبه هاری زاڕۆكان و نوسراوی 
به   په یوه ست  ئیسالمی  بیروباوه ڕی  به   په یوه ست 

مه زهه بی شافيعی له  دیارترین كاره كانی بوون. 
به   كه   خانی  ئه حمه دی  كاره كانی  سه ره ڕای 
زانیارییه كانی  شیعرییه وه   قافییه یه كی  و  وه زن 
دیاری  مه الی  گه لێك   كاری  هه روه ها  ده نوسین، 
له و  په یامبه ر  ژیانی  مه ولودنامه ی  وه ك  كوردیش 
به تایبه ت چامه كانی  قۆناغه  و دواتر باڵوبوونه وه . 
كۆڵه ری    .)15( )1417-1491ز(  باتی)14(   مه ال 
بۆ  ده ڵێت:    M.B rûdenko ڕۆندكۆ  ڕووسی 
به شێوه ی  داستانی  كورددا  له ناو  هه وه ڵجار 
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بوون له  )زه مبیلفرۆش( و هه روه ها مه ولودنامه ی 
به شیعر  و  كوردی  زمانی  به   په یامبه ریشی 
له   ده ستنوسه كه ی  ئێسته ش  و  هۆنیوه ته وه  
هاوكات  لینینگراده .  شاری  سالتیكۆفی  كتێبخانه ی 
موراد خانی بایه زیدیش كه  هاوسه رده می مه الباتی 
بووه  و به هه مان شێوه  گێڕانه وه كانی وه ك شیعر 
به  زمانی كوردی داڕشتووه ته وه) 16(. هه روه ها له 
حوجره   له نێو  په خشان  چه ندین  نۆزده دا   سه ده ی 
عه لی  ته سریفی  نموونه   بۆ  نوسران.  لۆكاڵییه كاندا 
ته ره ماخی له سه ر مۆرفۆلۆژی عه ره بيی و فارسی 
عه لی  سه رچاوه كانی  به گوێره ی  هاوكات  نوسرا.  
ته ره ماخی بۆ هه وه ڵجار په رتوكی له سه ر ڕێزمانی 
كوردی داناوه . هه روه ها سه رفی عه ره بی به  زمانی 
پێیانوایه   بۆچوونه كان  داڕشتووه ته وه .  كوردی 
زایینیدا  یازده ی  له  سه ده ی  كورده   مه ال  ئه م 
و  بایه زیديی  مه المه حمودی  له   هه ریه ك  و  ژیاوه  
ئه لیكسه نده رژاپا ئاماژه یان به  هه وه ڵین هه وڵه كانی 
یونس،  مه ال  زروفی  ته ركیف  هه روه ها  داوه) 17(. 
نوسیبوو  جورجانی  عه واملی  له سه ر  هاوكات 
بوو.  سه رف  نه حو  به   په یوه ست  نوسراوێكی  كه  
ده ستیان  كورد  مه الكانی  كه   كارانه ى  ئه و  هه موو 
بوونه   بۆدا  هه وڵیان  كوردی  به  زمانی  و  برد  بۆ 
نێو  میتۆدی  له   بنچینه یی  هێزێكی  و  هه وێن 
ئاواییه  دووره  ده سته كانی  قوتابخانه ی  حوجره  و 
باكووری كوردستان. هاوكات هه وه ڵین هه نگاویان 
و  كوردیی  كرمانجی  زمانی  سه پاندنی  به ره و  نا 
خوێندنی  و  نوسین  زمانی  وه ك  باڵوكردنه وه ی 
خوێندنی  زمانی  و  قوتابخانه كان  و  ناوحوجره  
كوردان   تری  به ره وپێشچونێكی  فه قێكان.  ئایینی 
ئیسالمیی  فێركردنی  په روه رده  و  ده ستپێكی  له  
له ناو  ته سه وف  سه رهه ڵدانی  له   بريتییه   مۆدێرندا 

كورددا)18(.
له   نه قشبه ندیی  ڕێبازی  نێو  خالیدییه ی  لقی 
ڕه وگه یه   ئه م  دامه زرێنه ریی  نۆزده هه مدا،  سه ده ی 

ئه و   ،)1827-1776( نه قشبه ندییه   خالدی  مه والنا 
ڕیفۆرمخوازه   هێنده ی  زانستییه وه   ڕووی  له  
كوڕی  محه مه دی  وه ك  تری  ئیسالميیه كانی 
سه رنج  جێ  الله)19(  وه لی  شا  و  عه بدولوه هاب 
نه بووه ، وه لێ  نوسه رانی وه ك ئه لبێرت حورانی و 
بتروس ئه بو مه نا جه خت له  بایه خ و پێناوی به رزی 

مه والنا ده كه نه وه .
سروشتی  به   ناسراون  سۆفییه كان  ڕێبازه  
ئیسالمییه   به پێچه وانه ی  دروست  باتنییان، 
پێداگررییه كی  ئه وان  ئه رسه دۆكسییه كانه وه . 
ئه مه ش  و  سۆفیزمدا  ڕه وگه ی  له   ده كه ن  زمنی 
شه ریعه تدا  یاسای  دیاریكراوی  ڕاڤه ی  به سه ر 
گه ر  باوه   هه ڵه یه كی  ئه مه   .دیاره   ڕه نگیداوه ته وه  
خالدی  ڕه وگه ی  ته ماشای  چاوه وه   به هه مان 
له سه ر  وه ستاوه   ئه مه ش  بكه ین.  نه قشبه ندیی 
ئیسالمی  له ته ك  سۆفییه كاندا  ڕه وگه   سازگاری 
له ڕاستیدا  فه رمیدا.  ئیسالمی  ئه رسه دۆكسيی  و 
ڕێبازه   له   زۆرێك  له   جیاوازن  نه قشبه ندییه كان 
پشت   ته واون  سۆفی  ئه وانه ی  دی.  سۆفییه كانی 
محه مه د  سه ر  ده گه ڕێننه وه   خۆیان  تۆره مه ی  و 
به   كه   عه لی،  مامه كه ی  كوڕی  له  ڕێگه ی  )د.خ( 
هه وه ڵ پێشه وای شیعه كان داده نرێت. به پێچه وانه ی 
خۆیان  ڕه چه ڵه كی  هه وه ڵ  كه   نه قشبه ندییه كانه وه  
ئیسالمه وه   خه لیفه ی  هه وه ڵ  به   ده كه ن  وابه سته  
توندوتۆڵی  وابه سته یه كی  ئه مه   ئه بوبه كره .  كه  
ڕه وگه كه  ڕوون ده كاته وه  به  ئیسالمی ترادیشناڵی 
ئه رسه دۆكسیی سونییه وه  و پابه ندی ڕێبازه كه یش 
هاوكات  ده كات ،  نومایان  زێده تر  شه ریعه ته وه   به  
ئیسالمێكی  فۆرمه له بوونی  به   وابه سته یی 

سۆفیگه رانه  زێده تر دوپاتده كاته وه) 20(. 
پێشخستنی  له   سه ره كی  كه سایه تیيه كی  دیاره  
له  سه ده ی هه ڤده هه مه وه  به نێوی  ڕێبازه كه دا هه ر 
ئه و  كه وتبووه خۆ،  سه رهندی   ئه حمه د  شێخ 
بیروباوه ڕی  بۆ  خۆی  بره ودانی  نه یاریه تيی  و 
ڕێبازێك ته رخان كرد له  به رامبه ر ئه و ته شه یوعه ی 
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كه  له سه ر بنه مای ئیجتیهاد ڕێكده خرا تا لۆژیكێكی 
سوننه تدا  و  قورئان   سنوره كانی  له نێو  سه ربه خۆ 
پراكتیكی  بانگه شه ی  سه رهندی  بدۆزێته وه . 
سۆفیگه ریی ده كرد كه  تێیدا هانی ژیانی سیاسيی 
پراكتیكیی  حسابی  له سه ر  ده دات  كۆمه اڵیه تی   و 
گشتی  كاروباریی  له   و  كۆنتر  سۆفیگه ریی 
نۆزده هه مدا  له  سه ده ی  پێده كرد)21(.  پاشه كشه ی 
به كداشییه وه   خالید  له الیه ن  بیركردنه وه یه   ئه م 
هێنرایه وه  گۆڕێ . ئه م شێخه  به  ڕه چه ڵه ك كورده  
هه ڵكه وتوو له  باكووری ئێراقی ئێسته وه  له و ده مه دا 
ڕێبازی  و  له ساڵی 1809دا ڕێ   و  هندستانه وه    له  
له وێوه   ئه و  ئیدی  وه رگرتووه .  بانگه وازه كه ی 
بره ویدا به  لقێكی نوێ له  ڕێبازه كه دا، كه  دواتر به  
لقی خالدیی یاخود خالدییه  ناسرا. له م ڕێچكه یه دا 
به   بره ودان  له سه ر  سووربوو  به كداشی  خالدیی 
هزر و ڕه وگه ی سه رهندی  و هاوكات هه موو ئایدیا 
نائیسالمیی  و غه واره  و غه ریبه كانی ده دایه  دواوه . 
ئه م جۆره   ئه ده نوسیا  بۆ  قه وقازه وه   له  باكووری 
بیروباوه ڕانه  بووه  زه برێكی كاریگه ر وروژێنه ر بۆ 
ڕه وشی كۆڵۆنیالیزم كه  له و ده ڤه رانه دا ده گوزه را. 
وه ك  ئه مه   عوسمانیيه كاندا  قه ڵه مڕه وی  له   دیاره  
نومایانی توڕه یی دانیشتووان بوو له  به رامبه ر هه موو 
ئه وروپییه كان  كه   تایبه تمه ندییانه ی  و  ئه و جیاوك 
سه پاندبوویان.  ڕێككه وتندا  زنجیره یه ك  له میانه ی 
به مشێوه یه  ڕێچكه ی خالدیی له  ته واوی قه ڵه مڕه وی 
بواری  و  له بار  زه مینه یه كی  بووه   عوسمانییه كاندا 
هه ربۆیه   كرد.  خامۆش  دی  ئه وانی  ده ركه وتنی 

به رین  هێزێكی  بووه   ه كاندا   1820 له   ڕێچكه كه  
ئیسالم  و  هێنانه پێشێی  خوازیاریی  كه   به رباڵو   و 
ڕیشه یی   ڕیفۆرمێكی  بۆ  بوون  ئیسالم  بنه ماكانی 
بواری  له   ده دا  ئیسالمیان  و هانی سودوه رگرتنی 
جێبه جێكردنی شه ریعه تدا. دیاره  هه روه ك ڕیفۆرمه  
ته نزیمات كه  شوێنی  خۆرئاواگه راییه كانی قۆناغی 
ڕه وگه ی  دانابوون  عوسمانییه كاندا  له نێو  خۆیان 
له   سیاسی  ئۆپۆزسیۆنێكی  وه ك  خۆی  خالدیش 

به رامبه ر میریدا نومایان كرد)22(.
له سه ر  پێداگریی  نوسه ر  هه ندێك  دواتریش   
نه قشبه ندییه   خالدییه ی  ڕه وگه ی  كه   ده كه ن  ئه وه  
بوژانه وه ی  پێشه نگی  ته سه وف،   ڕێبازێكی  وه ك 
له و قۆناغه ی ده سه اڵتدارێتی  و  ئیسالمیی بووه   

سیاسه تی عوسمانییه كاندا)23(.
له ناكاوی  گه شه ی  برۆنه سن  ڤان  مارتین 
به تایبه تی  نۆزده دا،  له سه ده ی  نه قشبه ندی  ڕێبازی 
نێوه نده دا  له و  ڕوونده كاته وه .  كورداندا  له نێو 
قادری،  ڕێبازی  له گه ڵ  ڕه وگه یه   ئه م  ملمالنێی 
هاوكات بوو له گه ڵ ته نزیماتی عوسمانی كه  خۆی 
ڕێكخستنه وه ی  له   ده بینییه وه   ڕیفۆرمگه لێك  له  
میرنشینه   ته واوی  نێوه نده دا  له و  و  پانعوسمانیزم 
كوردییه كان له چوارچێوه ی سه نترالیزمی عوسمانیدا 
هه ڵوه شانه وه) 24(. نه قشبه ندیی پێش ده ستپێكردنی 
خۆی  ده ستی  1839دا  له   عوسمانی  ته نزیماتی 
به رفراوان  ئاستێكی  له سه ر  چوون  وه شاندبوو، 
كورددا  له نێو  مۆدێرن  ئایینی  دینامیكێكی  وه ك 
جواڵنه وه ی  نه قشبه ندی  له   جگه   باڵوببوویه وه . 

نهورهسىلهدهستپێكیتهمهنیدا
كاریگهرییهكیفرهیڕهوگهیخالدیی

نهقشبهندییلهسهربوو

;
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ڕیفۆرمخوازیی دی پێش ته نزیمات بوونی هه بوو، 
گرنگترینی ئه و جواڵنه وانه  سه ره ڵدانی جواڵنه وه ی 
وه هابی بوو له  كۆتایی سه ده ی هه ژده هه م له  نیمچه  
جواڵنه وه یه   ئه و  جه نگاوه رانی  عه ره بیدا.  دورگه ی 
شیعه نشینه كانی  سه ر  كوتایه   هه ڵیان  دا   1801 له  
و  نه جه ف  ئاینیيه كانی  مه زارگه   ئێراق و  باشوری 
كوشتارێكی  و  كوشت  و  خاپوركرد  كه ربه الیان 
ده ستبگرن  توانیان   1806 ئه نجامدا. ساڵی  فره یان 
هه ره كه ته   و  هێز  ئه م  پیرۆزدا.  مه ككه ی  به سه ر 
ده وڵه تی  سیاسیی  شكۆی  له   له تمه یدا  نه ك  نوێیه  
ئاینی  ڕه وایه تی  پته وی  پێگه ی  به ڵكو  عوسمانی، 
هانده ر  ڕه وشه   ئه و  له رزاند.  عوسمانیيه كانیشی 
كه   بیركه نه وه   وه ها  شیعه   ئاینی  پیاوانی  تا  بوو 
ئێراق  باشووری  تیره كانی  و  هۆز  پشتیوانی  بێ  
هه ڵمه تێكی  ده ستیاندایه   ئیدی  نین   پارێزراو 

به رفراوانی به شیعه كردن له  نێوچه كه دا. 
لێره دا )بترس ئه بو مه نا( ئه وه ی خستووه ته  ڕوو 
ده یسه لمێنن  كه   هه ن  فره خاس  هۆكارگه لێكی  كه  
ڕێبازی خالدییه ی نه قشبه ندیی وه ك جواڵنه وه یه كی 
هێرش  ئه و  له  به رامبه ر  تاڕاده یه ك  ڕیفۆرمخواز، 
وه ك  ته نانه ت  بوو،  وه هابییه كان  نوێیه ی  هێزه   و 
هاته   ئه واندا  هێرشی  هه ڵپه  و  به ڕووی  كاردانه وه  
پێشه وه . هه رچه ند هیچ به ڵگه  و كاردانه وه یه كی ڕوون 
له به رده ستدا  خالیده وه   شێخ  له هه مه به ر  ڕه وان  و 
نیشانی  وه هابیه كان  هه ژموونی  به رامبه ر  كه   نییه  
به ره و  ڕێ  له پڕ  كه وایكرد  ئه وه ی  وه لێ   دابێت، 
الله  وه لی  پێڕه وانی  شوێن  و  بگرێته به ر  ده لهی 
بكه وێت، ئه مه  ده كرێت ئاماژه یه ك بێت بۆئه وه ی كه  
نیگه رانی هه ڵوێستێكی نه رێنی له هه مبه ر جواڵنه وه ی 
وه هابی هه بووه ، چونكه  له و قۆناغه دا ئه وان له بره و 
و له سه ر زاران بوونه  و خه ڵكی دی ڕووی لێناون.  
پێشتر له  بیسته كانی سه ده ی نۆزده هه م هه ندێك له  
نیشته جێ   ئه سته مبوڵدا  له   خه لیفه كانی شێخ خالید 
ئیدی  خالید  شێخ  مه رگی  پاش  ئه وان  ببوون. 
چاودێريی  له   دوورتر  و  سه ربه خۆتر  به خێرایی 

خۆیانگرت.  عوسمانیيه كان  دارایی  پشتیوانی  و 
هه رچه ند سوڵتان مه حمودی دووه م له  سه ره تاوه  
باڵوبوونه وه ی  له   ڕێ  تاوه كو  فره یدا  هه وڵی 
ڕێبازه كه  بگرێت و بیانسازێنێت، ئه وه بوو به شێك 
پێناوی بااڵ  له  شوێنكه تووانی شێخ توانیان پێگه و 
به تایبه تی  به ده ستبهێنن.  عوسمانیدا  پێته ختی  له  
دوای  هاوكات  و  ئینكشارییه كان  الوازی  پاش  
یۆنانیه كان)259(.  ڕاپه ڕینه كانی  و  یاخیبوون 
كه واته  باڵوبوونه ه وی خێرای نه قشبه ندیه كان ته نێ  
به هۆی ده رهاویشته كان و كاریگه رییه  لۆكاڵییه كانی 
ڕیفۆرمه كانی ته نزیماته وه  نه بوو. هه روه ك مارتین 
بوو  وابه سته   به ڵكو  ده كات،  باس  برۆنه سن  ڤان 
ئیسالمییه وه   جیهانی  نوێسازییه ی  و  ڕیفۆرم  به و 
كه  له و په ڕی سنوره كانه وه  قه ڵه مڕه وی عوسمانی 
گرتبوویه وه  و ژینگه ی كوردستانیش به ده ر نه بوو 
له و بوژانه وه  ئیسالمییه . به مشێوه یه  نه قشبه ندییه كان 
وه هابیه كان  هێزی  و  هه ژموون  به رامبه ر  له  
خاك  و  به رژه وه ندی  له پێناو  و  به ره نگاربوونه وه  
له و  جیا  ڕێبازێكی  بوونه   قۆناغه دا  خه ڵكی  و 
هاتبوونه   عه ره بییه كان  ناوچه   له   كه   جواڵنه وه ی 
گۆڕێ . گه ر ئه م گریمانه یه  دروستبێت، ئه وا ئه وه ش 
دروسته  كه  ئه م ڕه وگه یه  نه یاری شیعه گه راییشه ، 
نه یاریه تی  بنه ماكانی  كۆڵینه وه وه   له م  هه ربۆیه  
وه هابیزم یان سه له فیزم نیشانده درێت و تێده گه ین 
چلۆن  نه قشبه ندی  ڕه وگه ی  تایبه تمه ندبوونی 

ڕێبازه كانی دی داوه ته  دواوه .
هه ر له و ده مه دا شێخ مارفی نۆدێی قادريی و 
گه وره ی  ڕۆڵی  هه ریه كه یان  نه قشبه ندی  مه والنای 
سۆرانی  شێوه زاری  نوسینی  بۆ  بناغه دانان  له  
هه بوو. ئه م زار نوسینه یش دارای تایبه تمه ندیيه كی 
له   خۆجوداكردنه وه   له   بوو  ڕه وگه كانیان  تری 
خۆیان.  ده ره وه ی  سیاسه تی  و  نه ریت  و  باوه ڕ 
به دواوه ،  حه ڤده هه م  سه ده ی  له  كۆتایی  به كورتی 
فێركردنی  و  په روه رده   كوردییه كانی  فۆرمه  
سه ره تا  به شێوه یه ك  چوون،  به ره وپێش  ئایینی 
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باسمانكرد،  پێشتر  وه كو  كوردستان  باكووری  له  
ئه م  دا   1800 له ده روبه ری  باشووردا  له   به اڵم 
سلێمانیدا  له   نێوه نده كه ی  كه   ده ستیپێكرا،  نه زمه  
پێناوه   و  په روه رده   فۆرمی  ئه و  هه رچه ند  بوو. 
پرسێكی  به   نه بوو  یه كسان  ئاینییه   فێركارییه  
پێكه وه نانی  له   به شداربوون  وه لێ   ناسیۆنالیستی، 

شوناسی نه ته وه یی كوردی مۆدێرندا.

سێههم.بهریهككهوتنیتهسهوفوسێكیۆالریزم
سه ره تای  و  نۆزده   سه ده ی  كۆتایی  له  
ڕیفۆرمخوازییه   ئایینه   ئه م  بیسته مدا،  سه ده ی 
و  ئاوێته بوون  دوچاری  به رچاو  به شێوه یه كی 
نوێ  نه زمه   ئه و  له گه ڵ  بوویه وه   به ریه ككه وتن 
ناسیۆنالیزمی  تازه ده ركه وتووانه ی  فۆرمه   و 
جه نگی  ده رهاویشته كانی  له   دیاره   سێكیوالردا. 
ڕووس و عوسمانیدا )1877-1878( ئیدی ڕه وگه ی 
و  نیشتیمانپه روه ريی  گوتارێكی  نه قشبه ندی 
و  به رجه سته كرد  له خۆدا  نوێی  نه ته وه په رستی 
چه مكه كانی خۆشه ویستی بۆ خاك و به ره ڤانیكردن 
له  نه ته وه  بوونه  باوه ڕێكی دامه زراو له نێویاندا)26(. 
شێخه   كه   ده كرا  تێبینی  ئه وه   قۆناغه دا  له و  هه ر 
كورده كان له به رئه وه ی توانیبوویان ببنه  ناوه ندگیر 
و شوێنگره وه ی ئه و ملمالنێ په ره گرتووانه ی كه  له 
 نێوان تیره  و هۆزه  كوردییه كاندا په ره ی سه ندبوو، 
و  هه ست  ئاشكرای  ناوه ندی  خاڵێكی  بوونه   ئیدی 

هیوا ناسیۆنالیستییه كه ی كورد. 
له  ڕاپه ڕین و شۆڕشی  به مشێوه یه  ژماره یه ك 
له الیه ن  هه وه ڵینجار  بۆ  كه   سه ریهه ڵدا  كوردیی 
ئه و  ده كرا،  ڕێبه رایه تی  نه قشبه نديیه كانه وه   شێخه  
كوردیی  ناسیۆنالیستی  به رامه یه كی  ڕاپه ڕینانه  
ته واویان لێده خوێنرایه وه . هه موو ئه و تین و تاوه  
كۆتایی  له   نه قشبه ندیی  ئیسالمی  شۆڕشگێڕییه ی 
هه ڵگری  بیسته مدا  سه ده ی  نۆزده  و  سه ده ی 
بوو  جیاواز  جیاو  ئایدیایه كی  و  باوه ڕ  و  بنه ما 
به ئاشكرا  و  ئیسالمگه را  سه له فیزمی  فۆرمی  له  

ده كرد.  ئیسالمیشیان  له   فۆرمه   ئه و  دژایه تی 
نه یارییه تی  له  باڵوكراوه كانی سه له فییه كاندا  دیاره  
ڕه شید  نموونه   بۆ  ده كرا،  نه قشبه ندی  ڕه وتی 
له كاتێكدا  مه زهه بییه وه ،  بێ  به ناوی  ڕه زا)27(، 
نه قشبه ندییه كان  سه ره كییه كانی  باوه ڕه   له   یه كێك 
وه رگرتنی  به هه ند  و  به هادانان  بیروباوه ڕیاندا  له  
ڕه زا  ڕه شید  باڵوكراوه ی  ئه و  بوو.  مه زهه به كان 
مه ته رێز  ده خاته   نه قشبه ندییه كان  ڕاسته وخۆ 
نوسراوه دا  له و  وه هابییه كانه وه .  نه یارییه تی  و 
له  جۆرێك  به   مه زهه بێكه وه   به   وابه سته بوون 
نیشاندراوه   كوێرانه   گوێڕایه ڵییه كی  و   به ندایه تی 
به   به ندایه تی ده یچوێنێ  و  به  خرابترین جۆری  و 
لێكیده ده نه وه .  تاقانه   خوای  بۆ  بڕیاردان  هاوه ڵ 
بۆ  وه هابیه كان  پراكتیكییه وه   ڕووی  له   هه رچه ند 
خۆشیان وابه سته ن به  مه زهه بی حه مبه لییه وه . به اڵم 
ئه و  مه زهه به كان،  ڕه وایه تی  دانه دواوه ی  ئایدیای 
ڕاستییه ی له  وه هابییه كاندا به رجه سته  كردووه  كه  
گه ره كیانه  پێناوێكی پته و بده نه  نه زمی ئایدیۆلۆژیی 
باوه ڕی  داڕشتنه وه ی  گه اڵڵه ی  و  خۆیان  خودی 
بانگه شه ی  دیارترین  بێت.  خۆیانه وه   له   ئیسالمی 
نه قشبه ندییه كان له  كۆتایی سه ده ی نۆزده هه مدا كه  
برێتی  بوون،  عوسمانیدا  ده وڵه تی  قه ڵه مڕه وی  له  
په یوه ندی  به ریتانی  هه واڵگرێكی  كه   له وه ی  بوو 
و  عه بدولوه هابه وه   كوڕی  محه مه دی  به   كردووه  
بانگهێشتی كردووه  تا پێكه وه  ویسكی بخۆنه وه  و 
هاوكات كه مه ندكێشی كردووه  بۆ داڕشتنی پالنێك 
بشێوێنن.  ڕاسته قینه   ئیسالمی  پێكه وه   تاوه كو 
به شێوه ی  چ  نه قشبه ندییه كان  بانگه شه یه ی  ئه و 
ده ماوده م  گێڕانه وه ی  به شێوه ی  چ  و  نوسراو 
به پانتایی ده وڵه تی عوسمانی و ته نانه ت له  ئاسیای 
ئه فریقایشدا  باشووری  بیابانه كای  و  ناوه ڕاست 

باڵوبوویه وه) 28(.
هه واڵگرێكی  گه شتی  به   ئاماژه   سه رچاوه كان 
 -1730( هه نڤه ر  مسته ر  به ناوی   ده كه ن  ئینگلیز 
1731( كه  توانیویه تی چاوی به  محه مه دی كوڕی 
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یاداشته كانی  دواتر  بكه وێت  و  عه بدولوه هاب 
تیۆريی  و  بنه مای  چۆن  كه   باڵوكرده وه ته وه  
ڕه گه زی نه یاریه تیی شیعه ی خزاندووه ته  به رنامه ی 
تیۆره   ئه و  عه بدولوه هابه وه) 29(.  محه مه د  كاری 
به شێوه یه كی پراكتیكی له نێو عه ره به كاندا داینه مۆی 
ساڵی  نمونه   بۆ  بووه ،  سوننه   و  شیعه   شه ڕی 
1801 وه هابییه كان كه ربه الیان وێرانكرد  و گۆڕی 
پێشینه كانی  پێشه وا  له   زۆرێك  ئیمام حوسه ین  و 

شیعه یان وێرانكرد)30(.
بیسته مدا  سه ده ی  ده ستپێكی  له   وه لێ    
عوسمانی   قه ڵه مڕه وی  ناو  نه قشبه ندییه كانی 
ڕووبه ڕووی چه ند تێكشكان و نسكۆیه كی بنه ڕه تی 
وه ك  و  له پڕ  شكستانه   ئه و  هه رچه ند  بوونه وه ، 
كۆده تایه ك نه بوون، به ڵكو ئه وان له  ملمالنێ له گه ڵ 
ناسیۆنالیزمی سێكیوالر و سه له فیزمی ده ستگرۆیی 
ساڵی  سه ره تاو  دۆڕاندیان.  ده وڵه تیيه وه   كراوی 
1925 چه كداره  وه هابییه كانی نێزیك به  خانه واده ی 
و  مه ككه   به سه ر  ده ستبگرن  توانیان  سعود 
نه قشبه ندییانه یان  ئه و  هه موو  پاشتر  و  مه دینه دا 
وه ده رنا، ئه وان له و شارانه دا له  سه رووی گوتاری 
ڕێكخرابوون.  و  كرابوون  پڕچه ك  نه ته وه ییه وه  
سێكیوالره كانی  ناسیۆنایسته   له الیه ن  هاوكات 
یاسایی  توندی  ڕێوشوێنێكی  چه ند  ئه تاتوركه وه  
نه قشبه ندییه كان  جڵه وگیركردنی  له هه مبه ر 
گیرایه به ر و له  كۆماری نوێی توركیادا به ته واوی 
پۆكرا.  په لو  نه قشبه ندییه ت  و  ته سه وف  ڕه وگه ی 
داخستنی  له :  بوون  بريتی  یاساییه كان  ڕێوشوێنه  
نه قشییه كان.  خانه قاكانی  و  حوجره   سه رجه م 
یاساغكران.  قوتابخانه كانیشیان  ته واوی  هه روه ها 
لۆكاڵيی  ئاستی  له سه ر  كوردی  زمانی  هاوكات 
نوێی  كۆماری  به مشێوه یه   قه ده غه كرا.  گشتیدا  و 
زمانی  سره وانده   گورچكبڕی  گورزێكی  توركیا 
كوردیی  لۆكاڵی  زمانی  و  فێربوون  په روه رده  و 
ئه و  الوازكرد،  نه قشبه ندیشی  ڕه وگه ی  ڕایه ڵه ی  و 
به خشیبوویه   به تینتری  په یوه ستییه كی  ڕه وگه یه ی 

كۆمه ڵی كوردی له و قۆناغه دا. به اڵم بۆ قۆناغێكی 
داهاتووی درێژ، ئه و ڕێوشوێنانه ی توركیای نوێ 
بوونه  فاكته ری خۆ گونجاندن و خۆڕێكخستنه وه ی 
نه قشبه نديیه كان له گه ڵ ئه و ژینگه  و ژیانه  نوێیه دا. 
به  كۆمه ڵ  ڕه وگه یه كی  له   نه قشبه ندییه كان 
بوویه   گردبوونه وه كانه وه   نێو  هه یه جانێكی  و 
ئه وان  چه پێنراو،  و  تاكه كه سیی  خواستێكی 
و  شاردا  ژینگه ی  له نێو  ڕاهێنا  واخۆیان  ئیدی 
ده وڵه تدا  سێكیۆالرییه كانی  ڕێسا  و  یاسا  له گه ڵ 
خۆیان  كاری  شاراوه   به شێوه یه كی  و  به رببه ن 
ئیدی  ئه وان  ئه نجامبده ن.  به سه ركه وتوویی 
په یامی  و  چاپه مه نی  و  نوسین  به ر  برده   په نایان 
نموونه ی  دیارترین  كۆمه اڵیه تی.  و  ئه خالقيی 
سه عیدی  نه قشبه ندییه كان،  خۆگونجاندنه ی  ئه م 
دیاری  نوسه ری  ئه و  نه وره سییه )1960-1876(، 
په یامه كانی نوره  و جواڵنه وه كه شی به  جواڵنه وه ی 
نه ته وه چییه كی  ئه و   بوو.  به نێوبانگ  نورجو 
نێوان  له   ناكۆكییه ی  هیچ  بوو،  پاك  و  په رۆش 
كوردبوون  و  ئیسالمی  ڕیفۆرمی  ئه جێندای 
نه ده بینی.  نیشتیمانپه روه ریدا  هه ماهه نگیی   و 
نه وره سی   ،1909 ساڵی  به ڵگه نامه كانی  به گوێره ی 
موتكی،  له   خه یاڵی  خه لیل  هاوڕێكه یدا  گه ڵ  له  
كه   داڕشتووه   كوردییان  زمانه وانی  بناغه یه كی 
زانستی ڕێنوس و ڕێزمان و دارششتنی ڕسته ی 
سۆنگه یه وه   له و  ئه وان  خۆگرتووه .  له   كوردیی 
زمان  به وه ی  دابوو  ئاماژه یان  كه   ده كرد  كاریان 
له   هه رنه ته وه یه ك.  داهاتووی  كلیلی  له   برێتییه  
داواده كات  و  بانگهه ڵده دا  ناوبراو  تردا  شوێنێكی 
بێئاگایی  سه ده   پێنج  خه وی  له   كورد  شێره كانی 
به خه به ر بێن. نه وره سی به ئاشكرا دڵبه ری خۆی بۆ 
ئه حمه دی خانی ، مه الی جزیريی و مه والنا خالید 
نیشانداوه  و ڕێبازی ئه وان بۆ په وه رده  و خوێندن 
ته نانه ت  و  گرتووه   له پێشچاوی  كوردیی  به زمانی 
داوایكردووه  قۆتابخانه ی زمانی كوردیی بكرێته وه  
و داوای كردنه وه ی زانكۆی ڕۆژهه اڵتی كردووه  له  
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ویالیه تی وان بۆ ئاشنابوون و پاراستن و فێربونی 
زمانی كوردیی. 

سه رچاوه ی  باوه ڕه وه   له و  ته نها  هه واڵنه   ئه و 
بناغه ی  دایك  زمانی  فێربوونی  كه   نه گرتبوو 
كه   بوو  ڕوانگه یه ك  به ڵكو  نه ته وه ییه،   هۆشیاریی 
پێی وابوو مه زهه بی شافيعی له  ئیسالمی سوننیدا، 
كورده وه .  نه ته وایه تی  به   په یوه سته   ئایینزایه كی 
وه لێ  پڕۆژه  سیاسییه كه ی نه وره سی له  ده ستپێكی 
له ناكاو  به شێوه یه كی  توركیادا  نوێی  كۆماری 

كڵۆمدراو وه ستێنرا)31(. 
ساڵی 1925 دوابه دوای یاخیبوونی شێخ سه عید، 
ئیدی میریی به پێی یاسا له  نۆڤه مبه ری هه مان ساڵدا 
دێره كانی  و  خانه قا  و  ئاینییه كان   ڕه وگه   ته واوی 
دانپێدانانێكی  هه موو  به مشكڵه   كڵۆمدا.  واڵتی 
پێهات.  كۆتاییان  ئاینییه كان  ڕێبازه   یاسایی 
هه وڵێكدا  له   ده وڵه ت  1927دا  ساڵی  له   هه روه ها 
ئه لفوبێی  و  ناساند  فه رمی  به   التینی  ئه لفوبێی 
پێگه ی  و  پێ   زیاتر  به مه ش  و  قه ده غه كرد  عه ربی 
پیاوانی ئایینی و ڕێبازه كانیانی  به تایبه تی له  بواری 
به رته سككرده وه .  خوێندندا  و  فێركردن   سسته می 
نه بوو  هه ڕه مه كی  و  هه وانته   شتێكی  ئه مه   دیاره  
به رنامه   به   شوێنكه وتووانی  و  ئه تاتورك   به ڵكو 
هه وڵیان ده دا تا ڕۆڵ  و ڕه ونه قی ئایین داببڕن  و 
كاریگه ریی ئه ندامه كانیان كه نه فت  و كورتبكه نه وه . 
بزووتنه وه   ئه م  سروشتی  به شێوه یه كی  دیاره  
توندو  فره   كاردانه وه یه كی  ڕادیكاڵه   سیكۆالره  
لێكه وته وه) 32(.  پڕجوڵه ی  به رهه ڵستكارییه كی 
ته واوی گرووپه  ئاینییه كان ناچاركران تا ژێربه ژێر 
و به شاراوه یی بكه ونه خۆ و خۆیان بۆ ژینگه یه كی 
ستراتیژی  و  بكه ن   ئاماده   سه خت  و  ناهه موار 
به تایبه تی  دابڕێژن.  دژواره دا  قۆناغه   له و  خۆیان 
میریی  ده سه اڵتی  به شه كانی ڕۆژهه اڵتی واڵتدا  له  
الواز  و  ناوچه كه دا  به سه ر  نه ده شكا  به ته واوی 
نومایان ده بوو. هه ربۆیه  نه قشبه ندییه كان له وێنده ر 
چاالكی و  ده ستیاندابوویه   شاراوه یی  به شێوه یه كی 

ڕێ  و ڕه سمه  ئاینییه كانی خۆیان. 
دیاره  خوێندنی ئایینی به  فه رمی به  خوێندنێكی 
نایاسایی ناسێنران ئه وه بوو زۆرێك له  خوێندكاران 
ده ره وه ى  چوونه   ئایینی  خوێندنی  مه به ستی  بۆ 
وه ك  ئیسالمییه كانی  نێوه نده   بۆ  به تایبه ت  واڵت 
دیاره   مه دینه .  و  دیمه شق   قاهیره  و  و  به غداد 
كه   خوێندكارانه ی  ئه و  به رچاوی  و  فره   به شێكی 
هزری  و  بیروبۆچوون   توركیا  بۆ  ده گه ڕانه وه  
له ته ك  مسوڵمانیان  برایانی  ئیسالمیی  سه له فیی 
خۆیاندا هاورده ی توركیا ده كرده وه . دیاره  تا ئه و 
له  توركیادا وه ك ئه وه ی له   كات بیری سه له فیزم 
دنیای عه ره بیدا ده گوزه را كۆنسه رڤاتیڤ  و ڕادیكاڵ 
نه بوو، وه لێ  ورده  ورده  وانیش له  توركیادا بوونه  
جیهانبینییه كی نێو دیمه نه  سیاسییه كانی ئه و واڵته . 
هه موو ئه م بیروبۆچوونانه  زه مینه یه كی له بار بوون 
نه قشبه ندییه كاندا  ڕێبازیی  به   گیان  دیسانه وه   تا 
سۆفیگه رانه ی  ڕه وشی  سه ره ڕای  ئه مه   بێنێته وه ، 
ئیخوانیدا  سه له فیزمی  بیری  له گه ڵ  كه   ڕێبازه كه  
له  پراكتیكدا ڕێبازه كان  جیاوازی هه بوو. هه ربۆیه  
تۆره مه   ئه و  ئاینییه كان  ڕه وگه   ڕامیاری   و 
ئیخوانییه یان نه  دوژمن  و نه یار. هه ربۆیه  ڕامیاریی 
هێند   ، ئه تاتورك  تونده كانی سه رده می  سیكۆالره  
سه ر.  نه چووه   بۆیان  سه ر  تا  و  نه كێشا  درێژه ی 
تاوه كو  ئه تاتورك 1938  له میانی مه رگی  هه ربۆیه  
1950دا  ساڵى   له   ديموكراته كان  نێوه وه ی  هاتنه  
تاڕاده یه كی ئه وتۆ فشاری سه ر گرووپه  ئاینییه كان 

كه می كرد. 
به مشێوه یه  له گه ڵ سه رهه ڵدانی ديموكراسیی فره  
پارتایه تی له  توركیادا ئیدی سیكۆالریزم مۆنۆپۆڵی 
واقیع  ئه مری  ڕاده ستی  ده سه اڵت  له سه ر  خۆی 
به شێوه یه كی  توركیا  ده وڵه تی  لێره وه   كرد)33(. 
خێرا ڕامیارییه  نێونه ته وه ییه كان  و به ده مه وه چوونی 
ڕاستكرده وه .  خواسته  كۆمه اڵیه تییه كانی واڵته كه ی 
و  تۆڕ   توركیدا  كۆمه ڵگه ی  له  سه راسه ری  ئیدی 
مه ده نییه كان  و  خۆبه خش   سیكۆالرییه   كۆمه ڵه  
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ئیسالمییه كان  ڕه وته   له  به رامبه ردا  الوازبوون و 
و  ڕێكخست   خۆیان  ڕێكخراوه یی  به شێوه یه كی 
كرێكارییه كان   سه ندیكا  ته نێ   و  پێشه نگ   بوونه  
هه ژموونه ی  ئه و  نه یارییه تی  چه په كان  ڕه وته   و 
ترسی  له   توركیا  ده وڵه تی  دیاره   پێده كرا.  وانیان 
له   په نجاكانه وه   له   سۆڤییه ت  كێبركێی  كشان  و 
به رامبه ر ته وژمه  ئیسالمییه كاندا جۆرێك له  نه رمی 
له به رامبه ر  كۆسپێك  له مپه رو  ببنه   تاوه كو  نواند 
كۆمۆنیزمی ئه و جه مسه ره دا. ئه م ته وژم  و ڕه وه نده  
دروستبوو،   1980 سه ربازی  كۆده تای  پێش  بۆ 
كۆده تا  پاش  هه شتاكانی  ده ستپێكی  له   وه لێ  
سه ربازییه كه وه  ئیدی به شێوه یه كی فره  كارا بره و به  
ڕۆڵ  و ڕه ونه قی ئیسالمگه را درا  به تایبه ت وه ختێك 
ناسیۆنالیزمی توركیی  و ئیسالمخوازه كان ئاوێته ی 
ده وڵه تێكی  بكه نه   ده وڵه ته كه یان  تا  یه كتربوون 
هه میشه   چوون  ئایدیۆلۆژیی)34(.  وابه سته ی 
توێژه  بااڵكانی ده وڵه ت له  ته قه الی ئه وه دابوون كه  
هه رچه ند  بێت.  خۆیاندا  چنگی  له   ئایین  كۆنترۆڵی 
وابه سته یی سۆفی  و ڕه وگه كانیان  له  په نجاكانه وه  
له ده ست ده دان وه لێ  توانیان به جۆرێك له  جۆره كان 
ڕێكخراوی ئیسالمی چێبكه ن بۆ هێنانه  ژێر ڕكێفی 
پیاوانی  ڕۆڵی  كه مكردنه وه ی  بۆ  هه ربۆیه   خۆیان. 
ئايینی ناو ڕه وگه  و ڕێبازه كان، ده وڵه ت دامه زراوه ی 
به  خوداناسی  تایبه ت  گه لێكی  فاكه ڵتی  ئیسالمی  و 
هێنانه   شانبه شانی  دیسان  دامه زراند.  ئیالهیات   و 
ئیسالمییه كان،  دامه زراوه   و  ڕێكخراو  ڕكێفی  ژێر 
به نهێنی  سۆفیگه رییه كان  ڕێبازه   ڕه وگه  و 
درێژه یان به كاری خۆ ده دا. هه ربۆیه  له و قۆناغه دا 
ڕێكخراوگه ل  و ڕێكخستنی ڕه وته  ئاینییه كانی وه ك 
توركیادا  له   ئیشیكچی  و سوله یمانچی  و  نورجول 

سه ریانهه ڵدا)35(.
وه ك  خۆیان  نه وره سییه كان  ڕه وتی  دیاره  
ڕه وگه  و ڕێبازێكی ئایینی نابیننه وه،  به ڵكو پێیانوایه  
ئه وان  و شرۆڤه كاریین.  ڕاڤه   قوتابخانه یه كی  ئه وان 
سه عیدی  له الیه ن  بیسته مدا  سه ده ی  ده ستپێكی  له  

نێوچه   له   ناوبراو  دامه زراون،   نه وره سییه وه  
كوردنشینه كانی ڕۆژهه اڵتی واڵتدا هاتووه ته  دنیاوه . 
كاریگه رییه كی  ته مه نیدا  له  ده ستپێكی  نه وره سى 
له سه ربوو،  نه قشبه ندیی  خالدیی  ڕه وگه ی  فره ی 
ئه ویش به هۆی ئه و مه دره سانه وه  كه  تێیاندا درێژه ی 
به خوێندنه كه ی ده دان هه ربۆیه  له ژێر گاریگه ری شێخ 
 و پیرانی ئه و نه زمه دا بوو. ئه و به  فه رمی په روه رده ی 
ده ستی ئه وان بوو، دواجار له  دۆگۆ بایه زیدا مۆڵه تی 
خالدییه وه   نه قشبه ندیی  ڕه وگه ی  له الیه ن  فه رمی 
سه عیدی  له سه ره تاوه   هه ر  دیاره   پێدرا)36(. 
نه وره سی  و شوێنكه وتووانی  له الیه ن كۆماری نوێی 
سه ركوتهاتن  و  چه وسانه وه  و  دوچاری  توركیاوه  
ناوبراو دوورخرایه وه  وه لێ  دیسانه وه  له  سه رده می 
ديموكراته كاندا  ده سه اڵتدارێتی  فره پارتایه تی  و 
جموجوڵ   ده ستیدایه وه   توركیادا  شه سته كانی  له  
له  نه وره سی  قوتابیانی  و  شاگرد  ئیدی  چاالكی.  و 
 سه راسه ری توركیادا باڵوه یانكردوو بزووتنه وه كه یان 

گه یانده  هه موو شوێنێكی واڵت. 
ئه وان بۆ گه یاندنی په یامه كه یان ڕێكخستنێكیان 
كه   به رباڵو  بازنه یه كی  بوونه   دروستكردوو 
په یامه كانی نووریان ده وته وه ، ئه و په یامانه  بريتی 
خودی  له الیه ن  كه   قورئان  ڕاڤه كانی  له   بوون 
سه عیدی نه وره سییه وه  وترابوونه وه . ئه و په یامانه  
ناوبراو  و  نوسرابوون   لۆژیكی  فره   به شێوه یه كی 
ئه وتۆیان  كاریگه ریی  كه   ڕێكيخستبوون  بۆخۆی 
مه رگی  له  پاش  هه بوو.  توركیدا  كۆمه ڵگه ی  له  
بزوتنه وه كه ی  هه رچه ند  نه وره سی  سه عیدی 
نوسه رانی،  خوێنه ران  و  به ره ی  بۆ  دابه شبوو 
وتنه وه ی  میتۆدی  شێوه   بنه مای  له سه ر  واته  
هه مه چه شنی  هۆكارگه لێكی  بۆ  وه لێ   په یامه كانی. 
تر دیسانه وه  جودابوونه وه  و بازنه ی تر له  هه ناوی 
نێزیكه ی چل  له ئێستادا  پێدابوون.  بزووتنه وه كه وه  
توركیا  له  سه راسه ری  نورجووه كان  گرووپی 
ده   له   زیاد  هه یه .  بوونییان  توركیا  ده رێی  و 
له  و  هه یه   ئه وتۆیان  كاریگه ریی  ئه وان  گرووپی 



53 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

 هه مووشیان به رینتر و گرنگتر بریتییه  له  گرووپی 
گوله نییه كان)37(. 

گوله نییه كان له  سه ره تاوه  وه ك ده ستپێشخه رییه كی 
كۆمه ڵگه ی مه ده نی دروستبوون، ئه وان به شێوه یه كی 
له   مابوونه وه .  به شاراوه یی  له   توركیادا  نایاسایی 
سه رده می توركوت ئۆزالدا كه  بۆخۆی شوێنكه وتووی 
مادده ی  تا  بوو،  خالدیی  نه قشبه ندیی  ڕه وگه ی 
به   بوو  تایبه ت  كه   توركی  سزادانی  یاسای   )163(
ئه م  البرا.  شه ریعه ت  بۆ  پڕوپاگه نده   تاوانباركردنی 
كڵۆمدانی هه موو  بۆ  به كارهاتبوو  یاساییه   میكانیزمه  
چاالكییه  ئاینییه كان .ئیدی هه موو بازنه  نافه رمییه كانی 
فه رميی  و  ڕێخراوی  وه ك  گوله نییه كان  و  نورجو 
بازنه ی ڕێكخراوه یی به تایبه تی له نێو یانه  خوێندكاريی 
بۆ  ڕێیان  و  ده ركه وتن   خوێندكارییه كاندا  په یمانگا   و 
كرایه وه   و ئه وان كه  شوێنكه وتووی ئه و ڕه وته  بوون 
به  یورت ناسران. ئیدی ئه م ڕه وشه  ژینگه یه كی میسالی 
ڕه خساند بۆ بزووتنه وه ی نورجوو كه  ببنه  به رینترین 
توركیادا.  له   كاریگه ر  ئایینی  ڕه وتی  بزووتنه وه  و 
دیاره  له  سه ره تاوه  نورجووه كان نیازی پشتیوانییان 
نه بوو له  ڕامیارییه كانی پارتێكی دیاریكراو، به ڵكو له 
پشتیوانییان  ئه وان  ئه ربه كان  نه جمه دین   سه رده می 
ده كرده وه   ڕاست  سیكۆالری  میانگیریی  ڕه وتێكی  له  
پارتی  دروستبوونی  به   به اڵم  ئیسالمییه كان،  نه ك 
گۆڕاو  پشتیوانییه یان  و  نیاز  ئه م  دادوگه شه پێدان 
ڕوویكرده  سیاسه تی ئیسالمگه رایی ئه كه په) 38(. لێره وه  
گه یشتینه  ئه و ئاكامه ی كه  ناسیۆنالیزمی سێكیوالر له 
تایبه تمه ندبونه كه ی  پاشه كشه ی  له   ڕۆڵی   سه ره تاوه  
ئیسالمی میللی نه قشبه ندییه كان هه بوو، هاوكات هه ر 
ئیسالمی  توركیادا  له   به تایبه تی  سیاسه ته شه وه   به و 
ئیخوان  و  سه له فیزم  كاریگه ریی  نه قشبه ندی  میللی 
كاریگه رییه  شۆڕبوویه وه   ئه م  و  گه شه یكرد  له ناویدا 
ناسیۆنالیزمی  له  نێوان  سیاسی  گرێبه ستێكی  بۆ 
توركيی و ئیسالمگه راییه كه ی سه له فیزم و ئیخوانیزم 
وه ك ئه وه ی ئه وڕۆ پارتی دادوگه شه پێدان له  توركیا 

و له  كوردستان مامه ڵه ی له گه ڵدا ده كات.

چوارهم.بهریهككهوتنیسۆفیزمیكورديی
وسێكۆالریزمیستهمكارلهواڵتانیداگیركهری

كوردستاندا:

تایبه تمه ندبوونی  و  نه قشبه ندییه كان  گوتاری 
ئیسالمی كورده واریی ڕاسته  به ته واوی كوردستانی 
نه گرته وه ، به اڵم به جۆرێك له  جۆره كان سرووشتی 
بوو.  داپۆشی  كورديیه كانی  جواڵنه وه   له   زۆرێك 
كه   كوردییه كان  كۆڵه ره   له   یه كێك   به شێوه یه ك 
بۆخۆی هاوئاهه نگه  له گه ڵ نه قشبه ندییه تدا، وتبووی 
له ڕاستیدا كورده كان تێكڕا نه قشبه ندیین. له ڕاستیدا 
ئه و بانگه شانه  زێده ڕه وین، به اڵم ڕۆڵی به رده وامی 
له   ئه وڕۆ  گه ر  فه رامۆشناكرێت.  نه قشبه ندییه كان 
تێده گه ین  وردبینه وه   دامه زراوه كان  و  ڕێكخراو 
و  سه ره كيی  هێزێكی  نه قشبه ندییه كان  ئیدی  كه  
له نێو كۆمه ڵی كوردیی و توركیا و  نیین  كاریگه ر 

هه ر شوێنێكی دیكه شدا.
ئێراق  وه ك  عه ره بییانه ی  واڵته   له و  هه ریه ك   
تێیاندا  كورد  گه وره ی  كه مینه یه كی  كه   سوریا  و 
ئاینییه   فۆرمه   له هه مبه ر  له  توركیا  زیاتر  ده ژین، 
لێبورده یین.  و  تۆلێرانس  دارای  ڕێكخراوه ییه كاندا 
له  هه ریه ك  به عس  پارتی  لقه كانی  كه   هه رچه ند 
سه ر  دێنه    1963 ساڵی  كاتێك  واڵته دا  دوو  له و 
ته ختی ده سه اڵت، هیچكام له و پارتانه   ڕه وگه كانی 
له بری  نه كرد،  قه ده غه   نه قشبه ندی  سۆفیزمی 
ناسیۆنالیستی  ئه جێندایه كی  به   ئه وان  ئه وه  
عه ره بییه وه  له گه ڵ خواسته  نه ته وه ییه كانی كورددا 
به عسییه كاندا   ئێراقی  له   هه بوو.  به ریه ككه وتنیان 
عه ره به  سوننییه كان كه مینه ن و ئیخوان موسلمین 
بۆیه   الوازن.  و  نین  به هێز  و سوریا  میسر  وه ك 
مرۆییدا  هێزی  و  ڕێكخستن  له   ده كرێت  ئایین 
نه قشبه ندییه    شوێنی  لێره دا  ببینێت)39(،  ڕۆڵ 
عه ره بی  هاوسه نگبوونی  بۆ  كرایه وه   كوردییه كان 
سوننه  له  به رامبه ر شیعه دا. به اڵم له  ملمالنێی نێوان 
شۆڕشگێڕانی كورد و ده وڵه تدا وه ك ڕوانگه یه كی 
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ئه وان  وه رده گیرا،  ئایین  له   كه ڵك  ئایدیۆلۆژی 
گوتاری ناسیۆنالیستیان به رزكردبوویه وه  نه  ئاینی 
و مه زهه بیی. له  سوریاشدا ڕژێمی به عسی ئه سه د 
زیاتر به  به رامه ی عه له ویبوونه وه  و به  باكگراوندێكی 
په رژابوویه  سه ر جڵه وی  عه له وییه وه   دێهاتییانه ی 
وه ك  شاره كانی  له   عه ره بی  سووننه ی  و  خه ڵكی 
حمس و حه له ب و حه مادا فه رامۆشكردبوو .بۆیه  
له و شارانه دا ئۆپۆزسیۆن زیاتر هه ڵگری گوتارێكی 
جه ماوه ری  بنكه ی  به تایبه تی  بوو،  سه له فیگه رایی 
بووه .  زیندوو  تێیاندا  هه میشه   موسلمین  ئیخوان 
كه   كوردانه ی  له و  زۆر  به شێكی  ڕژێم  هه ربۆیه  
باكگراوندێكی نه قشبه ندییانه یان هه یه  خستنییه  نێو 
ته وژمه   ئه و  له هه مبه ر  و  خۆیه وه   دامه زراوه كانی 
سه له فییه دا به كاریده هێنان، ئه و ته وژمه  سه له فيیه ی 
كه  به رامه یه كی ئاینی نه ته وایه تییان لێده خوێنرایه وه . 
دیارترین ئه و زانا كوردانه  برێتی بوو له  ئه حمه د 
بوو  سوریا  موفتی  دیارتريین  ئه و  كفتارو)40(، 

تاوه كو ساڵی 2004 كۆچی دوایی ده كات. 
ڕه مه زان  سه عید  ڕیفۆرمخواز  زانای  هه روه ها 
شاشه ی  له   واڵت  سه رۆكی  هێنده ی  ئه و  بوتی، 
مارسی  له   ئه وه بوو  ده رده كه وتن  تیڤیه كانه وه   
تێرۆركرا.  دیمه شق  ئیمانی  مزگه وتی  له   دا   2013
كفتار و له  خێزانێكی كوردی گه ڕه كی كورده كانی 
ساڵحییه ی دیمه شق په روه رده  بوو، بوتیش وه ختی 
له   له  چنگی كۆماری توركیا هه ڵهاتبوون و  خۆی 
ئاینیيه   زانا  هه ردوو  گرتبوو.  ستاریان  سوریادا 
كورده كه  به ڕاشكاوی وه فاداریی خۆیان بۆ ڕژێمی 
به عسی سوریی نه ده شارده وه  و به  ئاشكرا هه موو 
ئه و توندوتیژیی و تێرۆره یان سه رزه نشت ده كرد 
كه  چاالكوانه  ئیسالمیيه كان پێیهه ڵده ستان. بۆ نمونه  
كفتار و كوشتاری خوێندكارانی سه ربازیی ساڵی 
ئه و  كرد،  سه رزه نشت  به توندی  حه له بی  1979ی 
هه روه ها  پێیهه ڵسابوون.  ئیخوانه كان  كه   كاره ی 
حه ما  ڕاپه ڕینی  دژی  به توندی   1982 ساڵی 
ڕاپه ڕینه   ئه و  هه موو  دژی  بوتیش  وه ستایه وه . 

ڕژێمی  نه یاری  كه   مه زهه بگه راییه ی  ئیسالميیه  
جواڵنه وه   ئه و  به تایبه تی  وه ستایه وه ،  به عسه  
ئیسالمییه  شۆڕشگێڕییه  په ڕگیره ی كه  له  2011 وه  
دیاری  زانای  هه ردوو  سه ریهه ڵداوه .  سوریادا  له  
كورد باكگراوند و ڕیشه یه كی نه قشبه ندییان هه یه  و 
به ته واوی نه یاری گوتاری سه له فیزمی ئیسالمیین. 
توند  هێرشی  نوسینه كانیدا  و  باڵوكراوه   له   بوتی 
ده كاته  سه ر سه له فیزم و به  داهێنراوی ده زانێ ت بۆ 
نێو ئیسالم)41(. له  توركیاشدا ناكۆكیی و جیاوازی 
و  هه یه   سه له فییه كان  و  نه قشبه ندییه كان  نێوان 
له ته ك  تێكهه ڵكێشكراون  به جۆرێك  هه ریه كه یان 
كوردی  له  نێوان  به مشێوه یه   نه ته وه ییدا.  پرسی 
هه ڵوێستی  و  ئایدیا  توركیادا  و  سوریا  و  ئێراق 
گۆشه   له   هه ریه كه یان  زیندوون.  نه قشبه ندییه كان 
و كه ناری دامه زراوه  و نه زمێكی جیادا به شێوازی 
كه   تێده گه ین  لێره وه   ده بن.  نومایان  هه مه جۆر 
گه شه ی ده وڵه تی نه ته وه يی مۆدێرن له م ناوچه یه دا 
شۆڕبوونه وه   به   وابه سته یه   ته واو  به شێوه یه كی 
نێو  میللی  ئایینی  و  ڕێكخراو  ئایینی  كاركردنی  و 

خه ڵكی.

سهلهفیزمی بهریهككهوتنی پێنجهم.
جیهاديیوسۆفیزملهناوكورددا:

ڕه وتی  كوردستاندا  به شێكی  هه ر  له  
ڕزگاریی  بۆ  جیاجیا  گوتاری  و  به رهه ڵستكاریی 
نه ته وه یی بونیان هه یه ، بۆ نموونه  له  كوردستانی 

ڕۆژهه اڵتدا ئه م سێ  گوتاره  له  گۆڕێدان:
1.  گوتاری ناسیۆنالیستی:  ئه م  گوتاره  له  ) 
ئێراندا  كوردستانی  له   كورد(  ژیانه وه ی  كۆمه ڵه ی 
دامه زراو    1941 ساڵی  كه   ده بینییه وه   خۆی  
دواتر پارته كه   نێوی  گۆڕا بۆ پارتی  ديموكراتی 
له  سنوره كانی   ئێسته   تاوه كو  ئێران و  كوردستانی 
ده ره وه ی ئێراندا مژوڵی چاالكین  و ئه وان سسته می 
فیدڕاڵی بۆ ئێران  و بره وی  ديموكراسی له  واڵتدا به  
ته نها چاره سه ری ئاریشه  هه نووكه ییه كان ده زانن.
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له   گوتاره   ئه م   سۆشیالیستی:  گوتاری    .2  
دواتر  كه    ده بینییه وه ،  خۆی   دا  كۆمه ڵه   حيزبی 
و  ئێران   كۆمۆنیستی  پارتی  بۆ  گۆڕا  نێوه كه ی  
تائێسته  له   ده ره وه ی كیشوه ری ئێراندا سه رگه رمی 
چاالكییه كانیانن. ئه م  گرووپه ش  دارای ڕوانگه ی 
كۆمۆنیستيی  و نێونه ته وه یین  و خوازیاری عه  داله تی 
كۆمه اڵیه تيی  و جوداكردنه وه ی ئایین له  سیاسه ت  
و  دورخستنه وه ی ئایینن له   ده ستێوه ردانی میری 
سیاسيی  و  گرفته   چاره سه ریی  سه رچاوه ی  به  

كۆمه اڵیه تيی  و ئابوورییه كان ده زانن.
گوتاره   ئه م   ئیسالمگه رایانه :  گوتاری   .3
زاده وه   موفتی  ئه حمه دی  له الیه ن  هه وه ڵجار  بۆ 
چێكردنی  به   ئه ویش  گۆڕێ ،  هاته   پێشنیازكراو 
و  سنه   شاره كانی  له   ئایینی  قوتابخانه ی  چه ندین 
مه ریوانه وه   ده ستیپێكرد و  دروست له  سه روبه ندی 

دوای شۆڕشی  گه النی ئێرانه وه  ده ركه وتن. 
دا  له خۆ  زیاتریان  شێوه ی  قوتابخانانه   ئه م 
به رجه سته كرد، به تایبه ت وه ختێك له  چوارچێوه ی  
ئه وانیش   ده ركه وتن،  تایبه تمه ندتر  گرووپی  دوو  
گرووپی  قورئان  و   مه كته ب  گرووپه كانی 
هه ر  یان  ئێران  ئیساڵحی  و  بانگه واز  كۆمه لچه ی 
ئیدی  بوون  و  ئێران  ئیخوانی موسلمینی  گرووپی 
خۆیاندا.  بوونی  به   درێژه یان  ناوانه دا  ئه و  له ژێر 
تاڕاده یه ك  به شێوه یه كی  ئه وانه   ئێستادا هه موو  له  
ئاشكرابوونیان هه یه  )هه رچه ند له  ڕووی یاساییه وه  
میرییه وه  چاوپۆشی  له الیه ن  وه لێ   نییه ،  مۆڵه تیان 
ئه م  هه موو  كراوه (.  بوونیان  و  كاروچاالكی   له  
ئیسالم  بنه ماكانی  له   داكۆكی  هزرییانه    ته رزه  
ده كه نه وه   سوننه ت   و  قورئان   سه رچاوه كانی   و 
سیمای  له   یاساكان.  سه ره كی  سه رچاوه ی  وه ك 
ڕوویه كی  گرووپانه شدا  ئه م   ته واوی  هاوبه شی 
ده خوێنرایه وه .  نه ته وه گه رایی  كوردایه تی  و  شێوه  
ئێراق   سه ر  بۆ  ئه مه ریكا  هێرشی  پاش  وه لێ  
نه وه ده كاندا   ده یه ی  ده ستپێكی   له    دروست  و  
ڕۆژهه اڵتی  خزایه   خۆرئاواگه را  تری  گوتارێكی 

پارتی  هه ردوو  تێیدا  گوتاره   ئه م   كوردستانه وه ، 
پارتی  و  كوردستان   نیشتیمانی  یه كێتی  كوردی 
ديموكراتی كوردستانی ئێراق هۆكاری په ڕینه وه ی 
بناژۆو  ئیسالمی  تری  گوتارێكی  هاوكات   بوون. 
ڕادیكاڵ له ژێر كاریگه ریی بزووتنه وه ی ئیسالمییه وه  
ئه م   هه ر  بناسرێت،  ڕۆژهه اڵت  له   تا  گێرا  ڕۆڵی 
گرووپه   دواتر بۆخۆی  دابه شبوو به سه ر چه ندین  

ده سته وتاقمی جودا جودا دا.
كوردیی  پارتی  هه ردوو  ئه وه ی  پاش  دیاره  
یه كێتی  پارتی  و  كوردستان،  باشووری  له  
خۆرئاواگه رایی  گوتاری  ئیدی  بوون،  بااڵده ست 
كرد.  ڕۆژهه اڵت  له   ڕووی  به رباڵو  به شێوه یه كی 
یه كتریدا  به ڕووی  سنووره كان  كرانه وه ی  له گه ڵ 
له  باشووری كوردستانه وه  كوردانی ڕۆژهه اڵتیش 
و  بالۆدییه كان   هۆلیۆديی  و  فيلمه   به   ئاشنابوون 
چه نده ها  و  كحولی   خواردنه وه ی  جۆری  چه ندین 
شێوه ی ژیانی ئه نته رتاینمێنتی مۆدێرنه  به  كوردانی 
ئێران ئاشنابوون به  ستایل  و نه زمی نوێی ژیانی 
خۆرئاوا)42(. له گه ڵ ئه و  گوتاره  خۆرئاواگه رییه دا 
ئه ویش   كه   ناو،  سه رده كێشێته   دی  گوتارێكی 
كوردستانی  له   دیسان  سه له فیزمه  و  گوتاری 
ڕۆژهه اڵت.  كوردستانی  بۆ  ده په ڕێته وه   ئێراقه وه  
دیاره  له  پاش یازده ی سێپته مبه ری 2001 و هێرشی 
ئه مه ریكا بۆ سه ر ئه ڤغانستان  و ئێراق، ڕه وشێكی 
تری هزریی ته واو جیاواز له   گوتاره كانی ڕابردوو 
ڕۆژهه اڵتی  هزرییه كانی  پێڕه   نێو  سه ردێنێته  
سه له فی  ڕه وتی  به   ڕه وته   ئه و  دیاره   كوردستان. 
ته یاره   و  تاقم   توخنی  جۆرێك  هیچ  به   ناسراو 
له   خۆیان  دروستی  به   و  ناكه وێت   نه ته وه ییه كان 
و   ده كه ن   ئاشنا   مسوڵمان  تاكێكی  چوارچێوه ی 
ده ناسێنن. هه ر له م چه ند سااڵنه ی  دوایيدا نه وار 
بانگخواز  وه ك  ته مه نه كان  كه م  الوه   كاسێتی  و 
هه ڵه بجه وه   و  هه ولێر  و  له شاره كانی سلێمانی   كه  
به خش ده بوون و ده ستاوده ستیان پێ ده كرا. له و 
نه وارانه دا به  توندى هێرش ده كرایه  سه ر ڕۆحانییه  
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سوننه تییه  كالسیكییه كان  و ئه ده بیات  و به ندایه تی 
 و نه زمی ئاینداری وان به  پڕ له  بیدعه  و خورافیات 

له كه دار ده كرا. 
له  سه ره تاوه   له  ڕۆژهه اڵت،  ئیدی ورده  ورده  
بۆ شاره كانی   دواتر  و   له  شاره  سنورییه كانه وه  
كراس  كورت  و  شه رواڵ  و  ڕیشدار  الوانی  دی 
ده ستكێش  پۆش  و  چادر  خانمانی  و  سپی  
هه موو  دیارده .  ده بنه    و  ده رده كه ون   له ده ست  
و  باوه ڕ  چوون  سه له فی،  ده وترێت  پێیان  ئه وانه  
سعودییه   سه له فییه كانی  وه ك  دروست  ئیمانیان  
وان  جیاوكی  تایبه تمه ندی  و  ورده   ورده   وه هایه . 
و  ئیخوان   وه ك  تری  دینییه كانی  گرووپه    له ته ك 
ده عوه ی  و  جه ماعه ت   گرووپی  و   مه كته بییه كان  
به سانایی  خه ڵكی  و  ده رده كه وێت   زیاتر   ئیسالح 
ده سته   یه ك  وانیش  دیاره   ده كاته وه .   جودایان  
هه یه ،  به خۆیان  تایبه ت  سه بكی  و  جۆر  نین  و 
به   ئاشنابوون  كه   كورددا  له ناو  دیارترینیان 
جیهادییه كان  نا  سه له فییه   و  جیهاديی   سه له فییه  
ناسراون. سه له فییه  جیهادییه كان له  ته واوی  دنیادا 
پرسێكی كۆمه اڵیه تی نین، به ڵكو له  ئێستادا بوونه ته  
سیاسی  له  ئه ده بیاتی  زه ق  و  سیاسی  پرسێكی 
نێو  دێنه   تێرۆریست   به   جيهاندا  ده سه اڵتدارانی 
هێنان. ئه مانه  زیاتر ئه وانه ن كه  به  بۆمب گوزاريی 
كوردستانی  له   و  مژوڵن   خۆكوژییه وه   كرده ی   و 
ئێراق بوونیان هه بووه  و له  كوردانی ڕۆژهه اڵتیشدا 
تێرۆریستییه كانی  كرده   له   كه   هه ن   كه سانێكیان 
له   و  به شداربوون  پاكستان  ئێراق  و  و  ئه فغان  
زیندانه كانی هاوپه یمانان  و ته نانه ت  گوانتانامۆ و 
مایه ی   ئێسته   ئه مانه   بوونیان هه یه .  ئه بوغرێبیشدا 
نومایانی  و  خه ڵكین   دڵخوتخوته ی  دردۆنگيی  و 
تاریكيی  و ته ریكیین. ئێسته  له  كوردستاندا ئه م پێڕه  
له سه ر  و  كۆمه اڵیه تین   شوناسی  سه رچاوه یه كی 
شوناسێكی  تایبه ت  ڕێبازێكی  و  باوه ڕ  بنه مای 
دین  و   بۆ  ڕوئیایان  و  داوه   به خۆیان   جودایان 
له   بیركردنه وه   ئه م  چۆن  بناژۆیه .  تایبه ت  و  دنیا 

كۆمه ڵگه ی كوردستانی ڕۆژهه اڵت شوێنی ده بێته وه 
 و چلۆن شوناسێكی له م جۆره  الوان كه مه ندكێش 
پرسه   ئه م  ڕووه كانی  به وردی  ده بێت  ده كات.  

بخرێنه  ڕوو و تاوتوێ بكرێن)43(.
به  گشتی ڕیشه ی ئه وان وابه سته یه  به  باشووری 
گه شه كردنه ی  ئه م  ڕیشه كانی  كوردستانه وه ، 
تر  جارێكی  ڕابردوو،  سه ده ی  هه شتاكانی 
توركیا  و  ئێراق  نێوان  له   به رچاو  جیاوازیگه لێكی 
ئه ندازه یه ك  تا  واڵته دا  دوو  له و  ده كات.  نومایان 
تێگه یشتنێك له هه مبه ر به  جیاوازییان هه یه . له  ئێران و 
سوریاشدا دیسانه وه  تایبه تمه ندی له هه مبه ر پرسی 
سه له فیزم هه یه  له نێو كورددا. به شێوه یه كی گشتی 
شۆڕشی ئیسالمی له  ئێران زه مینه یه كی له باری بۆ 
كورددا.  له نێو  ڕه خساند  سه له فیزم  هزری  و  هێز 
ژێرده ستی  ئه فغانستانی  به   دژ  جیهاد  هه روه ها 
سۆڤییه ت له الیه ن شۆڕشگێڕه  سوننییه كان، ئه وان 
كۆمه ڵی  و  میسر  ئیخوانی  تۆڕه كانی  له الیه ن 
له  پاكستان  ئیسالميی و كۆمه ڵی زانایانی ئیسالم 
پشتیوانیكران، هه روه ها ڕاپه ڕینی سوننيیه كانی دژ 
به  ڕژێمی ئه سه د له  حه فتا و هه شتاكانی سه ده ی 

ڕابردوودا، هه موو ئه مانه  زه مینه یه كن)44(. 
به شێوه یه ك  توركیادا  له   كوردان  چاالكیی 
قۆناغه دا  له و  و  خۆیه تی  تایبه تمه ندی  دارای 
شوێنكردبوویه وه .  له خۆدا  نه ته وه یی  هه لومه رجێكی 
له  نه وه ده كانه وه  هه ندێك ڕێكخراو كه  باكگراوندێكی 
دیارترینیان  ده ركه وتن  هه بوو  نه قشبه ندییان 
ده رچواندنی  كاریان  ئه وان  بوون،  مه نزلیيه كان 
زمانی  به   بوو  په رتووك  باڵوكردنه وه ی  و  گۆڤار 
ده كرد.  خوازانه یان  ئاشتی  كاری  ئه مانه   كوردیی، 
وه لێ  له نێو كوردی توركیادا ئیسالمگه رای توندڕه و 
توندڕه وترینیان  و  به رچاوترینیان  هه بوو،  بوونی 
ڕۆژهه اڵتی  باشووری  له   حه فتاكانه وه   كۆتایی  له  
توركیا ده ركه وت، ئه وان ڕێكخراوێكی ئیسالمگه رای 
سیاسیی بوون به ناوی حزبوڵاڵ ناسرابوون. سه ره تا 
ڕێكخراوه كه  له سه ر ده ستی چه ند په رتووكفرۆشێكی 
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چه ند  بوونه   دواتر  ئه وان  ڕێكخرا،  باتمان  ناوچه ی 
ڕه وتێكی جیاواز له یه كتریی. یه كێك له و ڕه وتانه  كه  
به درێژایی هه شتاكان بوونی هه بوو، له الیه ن حسێن 
ئه م  ده كرا.  ڕێبه رایه تی  ئۆغلو)2000-1952(  وه لی 
گرووپه  به  پێچه وانه ی ناوه كه یه وه ، هیچ پێوه ندییه كی 
به  حزبواڵی لوبنانييه وه  نه بوو، ئه و پارته ی كه  ئێران 
پشتیوانییه تی، یاخود پێوه ندی له ته ك شیعه دا نه بوو. 
شوێنكه وتووه كانی  و  ئۆغلۆ  وه لی  حسێن 
عه لی  و  قوتب  سه ید  نوسینه كانی  تاوی  له ژێر 
شه ریعه تیدا بوون ئه وان له ژێر كاریگه ری شۆڕشی 
بوون  ئه فغانیه كاندا  به ره ڤانی  و  ئێران  ئیسالمی 
ئیخوان  كاریگه ریی  هه روه ها  و  به  سۆڤییه ت  دژ 
موسلمینی میسر و ڕاپه ڕینه كانی 1982ی حه مای 
سوریایان له سه ربوو، چوون له و ڕاپه ڕینانه دا تین 
و تاوی ئیخوان گه یشتبووه  لوتكه . نوسه ران ڕه خنه  
له  ئه گه ره كانی پێوه ندی حزبواڵ و هه ر ڕێكخراوێكی 
بێ  ئیخوان  چ  ده گرن  نێونه ته وه یی  سه له فی 
بێت ،  نه قشبه ندییه كانیش  ڕه وگه ی  ته نانه ت  یان 
كۆتایی  توندوتیژی  ڕه وشی  ده ركه وته ی  حيزبواڵ 
جیهاديی  هزری  ئۆغلۆ  حسێن  هه شتاكانه) 45(، 
كه   له وكاته دا  و  ئه سته مبوڵدا  له   سه له فیزمی  و 
خوێندكاری زانسته  سیاسییه كان بووه  وه رگرتووه ، 
و  چه پ  له نێو  توندوتیژی  فۆرمه كانی  ده مه دا  له و 
چاالكی  قۆناغه دا  له و  بوون.  لوتكه دا  له   ڕاستدا 
به ڵكو  نه بوون،  چه پ  و  سیكۆالر  هه ر  سیاسی 
و  ئاینيی  و  ڕاست  و  چه پ  دژواری  ملمالنێی 
له   تێكڕا  سوننی  و  عه له ويی  مه زهه بزاكانن 
له و  كه   ده سته واژانه ی  ئه و  وه لێ   گۆڕێدابوون. 
له   بريتی بوون  له سه ر ده كرا  قۆناغه دا ملمالنێیان 
ماركسیزمی سێكیوالر و ناسیۆنالیستی ڕاستڕه  و 
واته  نه ته وه گه راكان، وه لێ  ده سته واژه ی ئیسالمی 

سیاسیی به كار نه ده هات.
له ڕاستیدا حزبواڵ تاوه كو ده ستپێكی نه وه ده كان 
به دواوه  سه رنجێكی  له وێ   نه بوو،  ناوبانگی  هێنده  
توندوتیژه كانی  و  بناژۆ  چاالكییه   له سه ر  زۆر 

حزبواڵ  چاالكییه كانی  1991دا  له   ئیدی  چێبوو. 
خۆیان ده بینیيه وه  له  تێرۆر و كوشتن و ڕفاندنی 
چاالكوانانی كوردی سه ر به  په كه كه  و له و میانه دا 
ڕۆژنامه نوس و نوسه ر و هه ڵسوڕاوانی كوردیان 
به  سه ر  هاوكات سه رچاوه كانی  ئامانج.  كردبووه  
 په كه كه  ئه م هێزه  به  ڕه وتێكی دروستكراوی سه ر 
ده زانێت.  ده وڵه ت  هه واڵگیرییه كانی  دامه زراوه   به  
ئه م  چاالكییه كانی  نه وه ده كاندا  له كۆتایی  چوون 
میريیه وه   خودی  له الیه ن  و  وه ستێنران  ڕه وته  
یاساغبوون  و  ڕاوه دونان  و  گرتن  ڕووبه ڕووی 
ئۆغلو  ڕه وته كه   سه رۆكی  دا   2000 له   بوونه وه . 
به ر  درایه   ئه سته مبوڵه وه   پۆلیسی  له الیه ن 
ده ستڕێژی گولله . به اڵم له  پاش 2004 جارێكی دی 
پارته كه  له ژێر ماسكێكی دیكه دا ده ركه وته وه . بۆیه  
مه ده نی  كۆمه ڵی  چاالكییه كانی  به شێوه ی  حزبواڵ 
نه یپه رژایه   پێشووتر  وه ك  ئیدی  و  هاته پێشه وه  
به   ده رهه ق  توندوتیژیی  و  تێكده رانه   كاری  سه ر 

كوردانی نه ته وه یی و سێكیوالر. 
جه ماوه رییه كان  كۆبوونه وه   وه ك  چاالكییه كانی 
و  په یامبه ر  له دایكبوونی  یادی  یادكردنه وه ی  و 
نموونه   بۆ  خۆپیشاندانن،  و  ده ربڕین  ناڕه زایه تی 
دانیماركییه كان  كاریكاتێریسته   به   دژ  خۆپیشاندان 
ڕاپۆرته كان  به گوێره ی  نموونه   بۆ  دا.   2008/7/8 له  
خۆپیشاندانانه دا  له و  هاواڵتی  ملیۆن  نیو  له   زیاد 
به شداربوون. هه روه ها دژ به  گۆڤاری چارلی ئه بدۆی 
كۆمیدی فه ڕه نسی خۆپیشاندانیان كرد كه  100 هه زار 
هاواڵتی كورد تێیدا به شداربوون. له گه ڵ ئه و نمایشه  
له   هێزه   ئه م  پێگه ی  وه لێ   هێزه دا،  ئه و  به هێزانه ی 
هه ڵبژاردنه كاندا به وشێوه یه  نییه .  چوون له  2012دا 
وه ك پارتێكی سیاسیی به نێوی هودا پار دامه زران. 
توركیای  كوردستانی  فره   ته نگژه یه كی  دا   2014 له  
ئیسالمی  ده وڵه تی  كه   كاتێك  قۆناغه دا  له و  گرته وه . 
)داعش( گه مارۆی كوبانێی دابوو، ئه وه  ڕه نگدانه وه ی 
هه بوو،  توركیا  كوردی  نێوخۆيیه كانی  ملمالنێ  له  
داعش  بۆ  خۆی  هاوسۆزی  ئاشكرا  به   پار  هودا 
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نه ده شارده وه  و له گه ڵ كورده  نه ته وه ییه كانی سه ر به  
په كه كه  كه وتنه  ملمالنێ و پشێوییه وه 46. ئه وه  وایكرد 
باره گاكانی  سه ر  هێرشیانكرده   په كه كه   هه وادارانی 
كوژران  كه س   35 كه مه وه   به الیه نی  و  هوداپار 
به تایبه تی  بوون.  ئیسالمیيه كان  له   زۆرینه یان  كه  
له   چاالكوان  چه ندین  دا  سیعرت  شارۆچكه ی  له  
ملمالنێكاندا بوونه  قوربانی47. به كورتی له گه ڵ ئه وه ی 
ده ره وه    سه له فییه كانی  جیهادییه   بۆ  هاوسۆزی  كه  
كورده كانی  ئیسالميیه   هێشتا  وه لێ   نه ده شاررایه وه ، 
تایبه ت  بیركردنه وه ی  و  تایبه تمه نديی  دارای  توركیا 

به خۆیان بوون.  
گرووپه   كوردستاندا  باشوورى  له   به اڵم 
ئیسالميیه  كوردییه كان كه  له  هه شتا و نه وه ده كاندا 
ڕه وته   له ته ك  پێوه ندییه كانیان  ده ركه وتن، 
و  ڕوونتر  فره   ده ره وه    سه له فییه كانی  جیهادییه  
دیارترین  نه وه ده كاندا  له   له پێشچاوگیراوتربوو. 
ڕه وتی ئیسالمی بريتی بوو له  بزووتنه وه ی ئیسالمی 
له  كوردستانی ئێراق، ئه م پارته  به  ڕابه رایه تی مه ال 
پێوه ندییه كانی  ناوبراو  عوسمان عه بدولعه زیز بوو، 
له   بوو  ئێراقه وه   ئیخوان موسلمینی  لقی  له  ڕێگه ی 
په نجاكاندا كه  له الیه ن ئه مجه د زه هاوییه وه  پێوه ندی 
ئیسالمی  كۆمه ڵی  له گه ڵ  هاوكات  پێوه كرابوو. 
پاكستان و موجاهیده كانی ئه فغانستانیشدا به تایبه تی 
چێكردبوو.  پێوه ندیی  ڕه بانیدا  بورهانه دین  له ته ك 
ئیسالمی  بزووتنه وه ی  وته بێژی  له مباره یه وه  
دارای  بۆخۆی  عوسمان  مه ال  ئه گه رچی  وتبووی: 
به اڵم  بوو،  به خۆی  تایبه ت  زانیاریی  و  خوێندنه وه  
له  ڕوانگه ی جیهادییه  سه له فییه كانیش كه ڵكی فره ی 
وه رگرتبوو، هه ربۆیه  نێزیكایه تی ئه وانی ده كرد. پاش 
مه رگی مه ال عوسمان له  1999 دا ئیدی بزووتنه وه  

دابه ش بوو به سه ر چه ند ڕه وتێكدا. 
كه   ئیخوانی  هێڵێكی  به شانی  شان  له وێوه  
یه كگرتووی ئیسالمی بوو، له  هه ناوی بزووتنه وه دا 
كۆمه ڵی ئیسالميی و ئه نسارولئیسالم دروستبوون. 
یه كگرتووی  و  بزووتنه وه   و  كۆمه ڵ  ئێسته  

هه رێمی  سیاسی  نه زمی  له   به شدارن  ئیسالمی   
ئیخوانيی  میتۆدی  هه ڵگری  ئه وان  كوردستاندا. 
و  سۆفیزم  ڕه وگه ی  به ته واوی  و  وه هابیین  و 
له  سه ده ی  له كاتێكدا  دواوه .  ده ده نه   ته ریقه ته كان 
و  نه قشبه نديی  ڕێبازه كانی  یه كه مدا  و  بیست 
نه بوونه   ڕێكخراوه یی  چوارچێوه یه كی  وه ك  قادری 
داینه مۆی ڕاچه نینێكی جه ماوه ریی به رفراوان، ته نها 
سرووشتی  و  نه قشبه ندییه كان  كه   هه یه   ئه وه نده  
تایبه تمه ندیی ڕێكخراوگه ل و  له نێو  نه قشبه ندیبوون 
پارتگه لێكی  تردا نومایان ده بێت، بۆ نموونه  له نێو 
تورك و كورد و چه ند نه ته وه یه كی دیكه ی تریشدا. 
هه ر ئه و سرووشته یه  كه  واده كات وه ك ئاڵنگارییه ك 
لێوه ربگیرێت.  كه ڵكیان  فه نده مێتاڵ  ئیسالمی  بۆ 
ئۆلیڤه ر ڕوای نوسه ری به نێوبانگی فه ڕه نسی پێیوایه  
شۆڕشگێڕییه   پڕۆژه یه كی  سیاسیی  ئیسالمی  كه  
پڕۆژه یه   ئه م  ئیسالمی،  ده وڵه تی  دروستبوونی  بۆ 
وه ك  و  پێشێ   هاتووه ته   نه وه ده كانه وه   به رایی  له  
هێزێكن  ئه وانه   ده بات،  نێویان  فه نده مێنتالیزم  نیو 
سه رله نوێ   و  كۆمه ڵ  به ئیسالمكردنه وه ی  بۆ 
له نێو  خواسته   ئه م  به اڵم  ئیسالم.  به هێزبوونه وه ی 
ئیسالميیه كاندا وه خته  به ركه نار بكرێت، بۆ نموونه  
پاش  میسری  له   و  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  له نێو 
كه   ئه وانه ی  ئیسالمییه كان  ئێسته   موباره كدا، 
هه مان  نه بوو،  لیبراڵی  سێكیۆالریزمی  به   ئاتاجیان 
ئه و پارته  ئاینییانه  پێیانوایه  پێویست به  ده سته واژه  و 
ده ربڕینه  ئاینییه كان نییه  له  سیاسه تدا و هه نگاوێكی 
نوێیان له  به شداریی سیاسیدا ناوه . ته نانه ت ئۆلیڤه ر 
ڕوا پێیوایه  ئیسالمیزمی نێونه ته وه ییه كه  به ره  به ره  
ڕه وته   زیاتر  و  كورتبووه ته وه   له  به رده مدا  كایه ی 
و  هه رێميی  به ڕه وتی  بوونه ته وه   ئیسالمییه كان 

چاویان ته نها  له  ده وڵه ته كه ی خۆیانه . 
ئیسالمی  ڕه وتی  دیارترین  له ئێستادا 
كه   قاعیده ،  ڕێكخراوی  له   بریتییه   نێوده وڵه تی 
پێیوایه   ئۆلیڤه ر  دیارترینیانه 48.   و  توندڕه وترین 
ته نها  سه له فیزم  یه كه مدا  و  بیست  سه ده ی  له  
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ئیسالمدا.  له   گلۆباڵییه   فۆرمی  ئه و  بۆ  بژارده یه  
فۆرمه   ته واوی  كه   هه یه   ڕوانگه یه كی  سه له فیزم 
لۆكاڵییه كان  دیارده   و  نه ریت  و  فه رهه نگییه كان 
یه ك  شێوه  و  یه ك  و  ڕه نگ  یه ك  ده سڕێته وه  و 
به های هه یه  بۆ هه موو سنوره كانی دنیای ئیسالم. 
دیارده یه كی  به   دی  كلتورییه كانی  سیما  هه موو 
جاهلی و بیدعه  و هاوه ڵبڕیاردان بۆ خودای تاقانه  
لێكده ده نه وه . له مباره یه وه  تێزه كه ی ئۆلیڤه ر ئێجگار 
له وێوه  ده توانین گرفت  به  بایه خ و جێ سه رنجه ، 
و جیاوازییه كانی ئیسالمی هاوچه رخ له نێو كورددا 
كۆڵینه وه كان  له   زۆرێك  له ڕاستیدا  ڕوو.  بخه ینه  
و  كورد  ئیسالميیه   كه   له یادكردووه ،  ئه وه یان 
نه قشبه ندییانه ن،  تایبه تمه ندی  دارای  توركه كان 
نورجووه كاندان،  و  گوله نی  ڕه وته كانی  له   ئه وان 
ئه م جواڵنه وانه ش هه وێنێكی نه قشبه ندییان هه یه  و 
هه ربۆیه   هاتووه .  سه رچاوه یه وه   له و  ڕیشه كه یان 
به ته واوی ڕوانگه یه كی دژ به  سه له فیزمیان هه یه 49. 
ئه وه ی داعش ده یخوازێت  ڕیشه  سه له فییه كه یه  كه  
له   كه   ئه وه ش  ده وێت ،  نێونه ته وه یی  ئیسالمێكی 
ئیسالمگه رایانی وه ك نورجو گوله ندایه  ئیسالمێكی 
خواستێكی  فه رهه نگێك  هه ر  بۆ  و  لۆكاڵییه  

كۆمه اڵیه تی ده وێ و به دووی ده وڵه تدا ناگه ڕێت . 
ده یه وێت  سیاسییه  و  پڕۆژه یه كی  سه له فیزم 
ده وڵه ت دابمه زرێنێت. ڕاسته  پڕۆژه كه ی ئیسالمێكی 
نێونه ته وه یه،  به اڵم پراكتیكی داعش له  جوگرافیایه كی 
دیاریكراودا بوو. ڕاسته  داعش هه ڵگری پڕۆژه یه كی 
ده وڵه تداریی بوو له ژێر ناوی خه الفه تدا، هاوكات بانگی 
یه كبخاته وه ،  ئیسالمی  ئومه تی  كه   هه ڵدابوو  ئه وه ی 
مۆركێكی  داعش  پراكتیكییه وه   له  ڕووی  به اڵم 
له  جوگرافیایه كی  كه   دیاره   له وێدا  پێبوو،  ڕه گه زیی 
بوون،  سوننی  عه ره بی  زۆرینه ی  بوو،  دیاریكراو 
به ڵێنیان  سینا  بیابانی  و  لیبیا  له   ئه وانه ی  ته نانه ت 
له   ناوه ندگه رایی  كه   ئه وه ی  ناكاته   داعش  دابوویه  
دی  نه ته وه كانی  داعش  هاوكات  بسێنێته وه ،  داعش 
له نێویدا دوچاری فشار و په راوێزخستن بوونه ته وه . 

توێژینه وه   بۆ  نێونه ته وه یی  ناوه ندی  به گوێره ی 
دا   2015 ده ستپێكی  له    )ICSR( توندڕه وی  له  
ئاماژه  به وه  ده كات كه  له ناو 20 هه زار جه نگاوه ری 
واڵته   به   سه ر  زۆریان  هه ره   زۆرینه ی  داعشدا 
كه   ده رده خه ن  وا  ژمارانه   ئه و  بوون.  عه ره بییه كان 
چه كدارانه   له و  كه مێك  بیانی  چه كداری  هه زار   20
زیاترن كه  چوونه  جه نگی ئه فغانستان  خۆ له  جه نگی 
ده ره كی  چه كداری  هه زار   40 ئیسپانیا  ناوخۆی 
پرسێكی  بۆ  داعش  پرسی  كه واته   به شداربوون. 
ڕه گه زیی و تایبه تییه  و ئایدیۆلۆژیاكه  به كارهێنراوه . 
چوون زۆرینه ی داعش كه  پێكهاتبوون له  سوريی و 
ئێراقییه كان پێكهاتبوون كه  خودی قه ڵه مڕه وه كه شیان 
هه ر له وێدابوو. به واتایه كی تر داعش ده رهاویشته ی 
سوریادا.  و  ئێراق  له   بوو  سوننه   عه ره بی  بڕیاری 
له ڕاستیدا به ڵگه  گه لێكی ئه وتۆ له به رده ستدا نین كه  
هه بووبێت ،  داعش  زیندوڕاگرتنی  له   ڕۆڵی  توركیا 
ته نانه ت ئه و توركانه ی له  ڕیزه كانی داعشیشدا ئێجگار 
كه من. هه روه ها ژماره یه كی كه می كوردان له  توركیا 
ئێرانه وه  چوونه ته  ناو داعش،  و سوریا و ئێراق و 
به رچاو  و  ڕوون  ئه وانه   هانده ری  و  پاڵنه ر  هێشتا 
كه   كوردانه ی  له و  زۆرێك  هه یه   ئه وه   ته نها  نییه . 
چوونه ته  ناو داعش له  هه ڵه بجه وه  چوون ، هه ڵه بجه  
له   هاوكات  بوو،  ئیسالمییه كان  هێزه   بنكه ی  پێشتر 
ڕێبه ره كانیان  و  كورديی  سێكیوالری  ده سه اڵتی 
كوردانه ی  ئه و  نائومێدن.  و  گازه نده   و  به گله یی 
داعش،  ناو  چونه ته   باتمانه وه   له   زۆرتر  توركیاش 
چاالكی  مه یدانی  دووردرێژ  بۆماوه یه كی  ئه وێش 
ئیسالمگه راكان بوو. هێشتا گوتاری داعش گوتاری 
ئیسالمێكی گڵۆباڵ بوو، خۆیان به شانازییه وه  باسیان 
له  تێكشكاندنی ئه و سنورانه ی سایكس بیكۆ ده كرد 
كه  به سنووری ڕه گه زیی و نه ته وه ییان ده زانین)50(. 
كه   سه له فییه ی  ئیسالمه   ئه و  تێده گه ین  لێره وه  
بۆ  پڕۆژه یه كه   ده یخوازنن  جیهاديیه كان  و  داعش 
به كاربردنی گه الن له  به رامبه ر پڕۆژه ی ڕه گه زيی و 
نه ته وه ییاندا و نه یانتوانییه وه  ئومه میانه  بیربكه نه وه .
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في الطائفية  المسألة  جذور  المؤمن:  علي   1 
/http://www.siironline.org/alabwab/ االسالم
maqalat&mohaderat)12(/865.htm

 2 نضير الخزرجی: العرب والغرب، من شكلية االستقالل
/http://www.ssrcaw.org/ar/الى شرعية االحتالل، 2007
print.art.asp?aid85289د&ac2د
كه   بوو،  له كاتێكدا  عوسمانییه كان  نه یارییه تییه ی  ئه و   3
له  سه ره تای جه نگه وه  و له كاتێكدا كه  عوسمانییه كان بانگی 
یه كه م  حسێن  شه ریف  ئینگلیز،  به   دژ  گه وره یاندا  جیهادی 
كه س بوو كه  ده ستی دایه  چه ك دژ به  ئینگلیزه كان. ) عسام 

واخرون: م،س، ص164(.
4 من مذكرات حاييم وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني 
http://www.azahera.net/showthread./ فلسطين  في 

php?tد1667
السعودیه   العراقه   العالقات  5 محمد سعید احمد حمدان: 

مابین 1914 1953،گ1، داریافا، 2013، ص85. 
 6  ايهاب الغربى:لماذا ناصر الغرب الوهابية واإلخوان ؟/ 

/https://nawaat.org/portail/2013/05/24
هه رێمی  پايته ختی  و  یۆنانییه   شارێكی  سالۆنیك   7
ببوویه   عوسمانییه كاندا  سه رده می  له   نێوه نده ،  مه قدۆنیای 
هاوكات  و  به  عوسمانی   دژ  ناسیۆنالیسته كانی  بنكه ی 
بنكه ی بزووتنه وه یه كی چاالكی جووه كان بوو، كه  له  جووه  
سه فاردیمه كانن، ئه و جوانه ی له  ئیسپانیاوه  هاتبوون، بۆماوه ی 
دونیابوو.  جووه كانی  كۆمه ڵگه ی  گه وره ترین  سه ده   سێ  

)د.نسیب ابو ضرعم: دونمه  المجازر، دونمه  التقسیم/

http://www.arabnationleague.com/a_web/
one_sub.php?id10د).
8 سعيد النورسى: رحبة العلماء والمسماة ، ط2، بغداد، 

1979، ص25.
جووی  ڕۆژهه اڵتناسێكی  فامبیری  ئه رمینیوس   9
سوڵتان  نێزیكی  دۆستێكی  بوو،  هه نگاری  به  ڕه گه ز 
دونمه  ضرعم:  ابو  )د.نسیب  بوو.  دووه م  عه بدولحه میدی 

 المجازر، دونمه التقسیم/
http://www.arabnationleague.com/a_web/

one_sub.php?id
10 محه مه د ڕه سوڵ هاوار: كورد و باكووری كوردستان 
هه تا شه ڕی جیهانی دووه م، ب1،  مێژووه وه   له  سه ره تای  

چاپخانه ی خاك، سلێمانی،2000، ل 451،452.
11 محه مه د ڕه سوڵ هاوار: س،پ ، ل451

ڕاستییه كی  چه ند  به رزنجی:  ڕه ئوف  شێخ  مه نسور   12
بارزانی  عه بدوسه المی  شێخ  شۆڕشی  له باره ی  مێژوویی 
چاپخانه ی  ،چ2،   1945 تا  بارزان  دیكه ی  شۆڕشه كانی   و 

هاوسه ر، هه ولێر، 2002، ل38.
13 ه،س، ل449.

14 Michiel Leezenberg; Religion among the 
Kurds: Between Naqshbandi Sufism and IS 
Salafisml https://www.academia.edu/19108958/
Rel ig ion_among_the_Kurds_Between_
Naqshbandi_Sufism_and_IS_Salafism

شاعیرانی دێرینترین  له   باتی  ئه حمه دی  مه ال   15 

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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 داستاننوسی كوردییه ، ئه و شێخ و مه ال و شاعیر بوو، هات
یه كه م به  شیعر كرد.  تێكه ڵ   هونه ری داستان و گێڕانه وه ی 
داڕشت. خه ڵك  نێو  گشتی  زمانێكی  به   دایكی   هۆنراوه ی 
و له دایكبووه   هه كاری  شاری  به   سه ر  باتی  ئاوایی  له    ئه و 
1491 ده ڵێ   ڕووسی  ڕۆژهه اڵتناسی  ژاپای   ئه لیكسه نده ر 
 كۆچی دوایی كردووه . له پاش ئه و فه قێ  ته یران )1660-1590(
 داستانی شێخی سه نعان ده هۆنێته وه . )االن محمد بیری: أقدم
 /)شعرا و الملحمه  الكوردیه . المال أحمد الباتی )1417_ 1491
http://www.alnoor.se/article.asp?id=202690 

16  االن محمد بیری: س،پ.
 17 علي-ترماخي- شاعرا- و- نحويا كرديا/ احمد حسن: 

علي ترماخي شاعراء نحويا كرديا
http://www.medaratkurd.com !! 

 18Michiel Leezenberg; Religion among   
 the Kurds: Between Naqshbandi Sufism and

..IS Salafisml,p7
ی  عبداحلبم  ئه حمه د  ته واوی  ناوی  الله  ولی  شا   19 

دوایی كۆچی   1762 له دایكبووه ،  ده لهی  له    1703  ده لهییه ، 
 كردووه . ڕیفۆرمخواز و سۆفییه كی سوننی سه ر به  ڕه وگه ی
 حه نه فی بوو، له و قۆناغه ی ژیانیدا  ئینگلیزه كان ناویان ده برد
نییه  هێزی  و  ئه رته ش  پاشایه ی  ئه و  مسوڵمانان  پاشای   به  
)احمد هه یه .  هندستانه وه   مسوڵمانانی  به سه ر  كاریگه ریی   و 
الهند فی  السنه   باعث  الدهلوی..  الله  ولی  شاه  //:httpتمام: 
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t 
=26446.

  20 Michiel Leezenberg; Religion among 
the Kurds: Between Naqshbandi Sufism and 
IS Salafisml,p8..

   ed. Virginia H. Aksan and Daniel Goffma: 
The Early Modern Ottomans21 

)Cambridge: Cambridge University Press 
2007( , p. 266.

  Şerif Mardin, ”The Nakshibendi Order of 
Turkey,“ Fundamentalisms and the State, ed22 

Martin E. Marty and R. Scott Appelby )Chicago: 
University of Chicago Press, 1993(, p. 213

I. Şerif Mardin, ”The Nakshibendi Order of 
Turkey,“ Fundamentalisms and the State, ed. 23

Martin E. Marty and R. Scott Appelby 
)Chicago: University of Chicago Press, 1993(, 
p. 213

  24 Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh, 
and State: The social and political structures 
of Kurdistan )London

1992(, esp. pp. 224-234
  Şerif Mardin, ”The Nakshibendi Order of 

Turkey,“ Fundamentalisms and the State, ed. 25
Martin E. Marty and R. Scott Appelby )Chicago: 

University of Chicago Press, 1993(, p. 218
 Serif Mardin, ’The Nakshibendi order 26  
 of Turkey, in M. Marty & S. Appleby )eds.(

Fundamentalisms
 and the State )Chicago: Chicago University

.Press 1993(, p. 205
له   یه كێكه    )1935-1865( ڕه زا  ڕه شید  محه مه د   27   
ڕێبه ره  ڕیفۆرمخوازه  ئاینییه كانی عه ره ب، به  نه ژاد لوبنانییه  و 
ساڵی 1898 گۆڤاری مه ناری ده ركرد ، ئامانج تێیدا ڕیفۆرمی 

ئایینی كۆمه اڵیه تی دنیای ئیسالم بوو.
 https://www.marefa.org/محمد_رشید_ رضا.

http://www. )2015 ,7 accessed February(  18 
028=hakikatkitabevi.net/book.php?bookCode

29 الجاسوس البريطاني الذي أسس الوهابيةـ  المسترهنفر 
/http://www.tariq-karbala.net/?idد482.

العراق  تاریخ  من  اجتماعیه   لمحات  وردی:  د.علی   30
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الحديث ، ج1، ص190.
  31 Michiel Leezenberg; Religion among 

the Kurds: Between Naqshbandi Sufism and 
IS Salafisml,11.

  32 Serif Mardin, ’The Nakshibendi order 
of Turkey, in M. Marty & S. Appleby )eds.( 
Fundamentalisms

and the State )Chicago: Chicago University 
Press 1993(, p. 205.

  33 Svante E. Cornell & M. K. Kaya; 
The Naqshbandi-Khalidi Order and Political 
Islam in Turkey/ https://www.hudson.org/
research/11601-the-naqshbandi-khalidi-
order-and-political-islam-in-turkey.

  34 Svante E. Cornell & M. K. Kaya; The 
Naqshbandi-Khalidi Order and Political Islam 
in Turkey.

35https://www.hudson.org/res earch/116 
01-the-naq shbandi -khalidi-order-and-
political- islam-in - turkey.

  Serif Mardin, ’The Nakshibendi order 
of Turkey’, in M. Marty & S. Appleby )eds.( 
Fundamentalisms36 

and the State )Chicago: Chicago University 
Press 1993(, p. 205.1993

37https : / /www.hudson.org/ research 
/11601-the -naqshbandi-khalidi-order-and-
political-islam-in-turkey.

38 https://www.h  udson.org/research/ 
11601-he-na qshba ndi-khalidi-ord er-and-
political-islam-in-turkey

  39 Michiel Leezenberg; Religion among 

the Kurds: Between Naqshbandi Sufism and 
IS Salafisml
ساڵی  و  كفتار  ئه مین  محه مه د  شێخ  ئه حمه د   40  
خانه واده یه كی  له   دیمه شق  زه ینه بییه ی  گه ڕه كی  له    1912
نێكنزیكی  له   ڕۆڵی  و  ئاینییه   نوێگه رێكی  له دایكبووه ،  كورد 
هه موو  موفتی  ده بێته    1965 ساڵی  و  بینیوه   مه زهه به كاندا 
سوریا و چه ندین دكتۆرای فه خری پێبه خشراوه  و ده یان زانا 

http://www.abunour.net .له سه ر ده ستی پێگه یه نراون
   41 Michiel Leezenberg; Religion among 
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IS Salafisml
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خه لیل، ده زگای ئایدیا، سلێمانی، 2016، ل 24.
 43 كۆمه ڵێك نوسه ر: س،پ، 30.

   44 Michiel Leezenberg; Religion among 
the Kurds: Between Naqshbandi Sufism and 
IS Salafisml

  Mustafa Gürbüz: Rival KurdishMovements 
in Turkey, Amsterdam University 
Press,2016,p44. 45 46Mustafa Gürbüz: Rival 
KurdishMovements in Turkey, Amsterdam 
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F. Bilgin & A. Sarıhan )eds.( Understanding47
Turkeys Kurdish Question )London: 

Lexington Books 2013(, pp. 167-178.
  Olivier Roy, The failure of political Islam 

)Harvard University Press 1994(; Globalized 
Islam: The48 
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فیگەریی
بژاریسۆ

سەردەم

د.عوسمان هه ڵه بجه يى

 ، فیقهـ  ئوسوڵ  له   دكتۆرا  هەڵەبجە.   ،1972 ساڵى  لەدایکبووى 

شەست  لە  زیاتر  تاوتوێکردنى 
لیژنەى  ئەندامی  و  سەرپەرشتیار 

ە. ڕاوێژكاری گۆڤاری خاڵ. 
دکتۆرا بوو

رنامە و تێزى 
ماستە

ەتیوشکی
ستنلەڕواڵ

یروچەقبە
وویی،تەکف

زریتوندئاژ
ەفەیڕق،ه

شکستیفەلس
پاش

لە دڵیان 
ڕووی ژیان،

ئاویی نەی
تەش و کبوو

وش لێوی ک
وە جیهان ی

مسوڵمانان ،
پەرستشدا

ڵماڵی.ئەم
عیرفانهە

کانیئەهلی
ەمەعنەوییە

نەوەیچەمک
ۆزیندووکرد

و،قۆڵیانب
ڕۆحکردو

مەوپالنە
ىبێبەرنا

ملهبهرئهوه
وستن،-بەاڵ

پیرۆزوپێ
ندەکارێکی

نە–هەرچە
جۆرەهەواڵ

ئاستەنگێک
بەربەستو

ڕوویچەند
اسن،ڕووبە

اپێیهەڵن
خۆریشارەز

وساغوخەم
وکەسیچا

نەخوێنەوار
ەسیدینداری

یناشەرعیک
ی،هەڵوێست

زیسۆفیگەری
ەوازەییڕێبا

ە،وەکپەرت
بوونەتەو

کاریگەریی 
کارانەش ەم

ئ تێکدان. 
و ستێوەردان

دە لە ارەزا
ش دینی بێ

کەسی دانی
دەستێوەر و

یعیرفاندا.
ڕێگایئەهل

نوترازانی
یەلەتێکدا

هەبوەوهە
بەرچاویان

ڕێبازە ئەو
پیرانی و ن

ەکخەمخۆرا
و تەسەوفە 

ئەهلی ایانی
زان سەرشانی

ئەرکی ۆیە
ب جا

شتیپڕلە
ەنکەلەدە

ودااڵنەبک
کەڵەودڕک

اریئەوگیا
ئازایانەبژ

نەمەیدانو
مەردانبێ

لێرەداوەک
ڕیانبکەن.

شەریعەتبنب
نبەپاچی

ەسەرهەڵدا
اونوبەرل

رفانداچێنر
پیتیعی

بژارە، بە
ەپێویستیان

یەکبدەمک
ەندگیاکەڵە

ئاماژەبەچ
زەدەمەوێت

ڕێبا کیئەو
خەمخۆرێ

بنبڕبکرێن:
وشکبکەن

یسۆفیگەریی
ووەکیسەوز

ڵیجوانوڕ
بەرلەوەیگو

كپێویستە
ههروه
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گیاکەڵەییەکەم:باڵوبوونەوەیشیرکو
خورافەتودوورکەوتنەوەلەزانستیشەرعی:
شوێنکەوتوانی  لە  هەندێ  دوورکەوتنەوەی 
ڕێبازی تەصەوف لە زانستە شەرعییەکان بەتایبەت 
لە  وای  فەرموودە،  و  قورئان  و  عەقیدە  زانستی 
تەصەوف  شوێنکەوتوانی  و  شێخ  بەناو  هەندێ 
کردووە لە ڕێبازی پاکی شەریعەت ال بدەن و، ئەو 
ڕێبازە پاکە پڕ لە خورافە، شیرک، سوژدە بردن بۆ 
غەیری خودا، کەراماتی درۆ و هەڵبەستە و بیدعە 
بکەن، لەکاتێکدا هەڵگرانی پەیامی ڕاستی تەصەوف 
بۆ پاراستنی سنووری تەوحید، بەرەنگاربوونەوەی 
بیدعە و شیرک هەمیشە پێشەنگ بوون،  خورافە، 
بازنەی تەصەوف  بەشێوەیەک زانایانی دەرەوەی 

گەواهیی و شایەتیی هەقیان بۆ داون.
بۆ نموونە ئیبن تەیمیە )ڕەحمەتی خودای لێ بێ( 
باس  لەسەر سۆفیەکان  خەڵک  ڕای  ئەوەی  دوای 
دەکات دەڵێت: »ڕای ڕاست ئەوەیە کە ئەوانە هەوڵ 
و کۆشش دەکەن لە عیبادەت و تاعەتدا، هەندێکیان 
گەشتوونەتە پلەی نزیکانی خودا، هەندێکی تریان لە 
ئەهلی یەمینن، هەندێکی تریان گوناهبارن و ستەم 

لە خۆیان دەکەن«.
دواتر دەفەرموێت: »هەندێ ڕەوت و گرووپی 
پاڵیان،  داوەتە  خۆیان  زەندەقەش  و  بیدعە  ئەهلی 
بەاڵم الی زانایانی ئەهلی تەحقیقی تەصەوف ئەوانە 

لەوان نین و، لە تەصەوف بەرین«)1(.
ناوی  کەسانەی  »لەو  دەفەرموێت:  هەروەها 
سۆفیان لێنراوە ئەوەندە ئەولیای خودا و پاکان و 

چاکانیان تێدایە لە ژمارە نایەن«)2(.
خودای  )ڕەحمەتی  شاتبی  ئیمامی  هەروەها 
وا  نەزانان  لە  »زۆرێک  دەفەرموێت:  بێت(-  لێ 
)واتە  و  شوێنکەوتن  لە  شلن  سۆفیيەکان  دەزانن 
بێ(  لێ  خوای  –سەالمی  پێغەمبەر  شوێنکەوتنی 
پابەندبوون بە شەرع و کارێ دەکەن شەرع ڕێگەی 
پێ نەدابێت، حاشا ئەوان هیچ باوەڕیان وا نەبووە، 
شوێنکەوتنی  لەسەر  ڕێبازەکەیان  ئەوان  چونکە 

قورئان و سووننەت و خۆپاراستن لە سەرپێچیی 
قورئان و سووننەت بنیاتناوە«)3(.

چەند  شەرعیيانەی  هەڵوێستی  لێرەدا  با  جا 
زانایەکی گەورەی ڕێبازی تەصەوف سەبارەت بە 
پابەندبوون بە شەرع، دوور کەوتنەوە لە شیرک و 

بیدعە بخەینە ڕوو:
)ڕەحمەتی  بەغدادیی  جونەیدی  شێخان  شێخی 
ڕێگاکان  »گشت  دەفەرموێت:  بێت(-  لێ  خودای 
کەسانە  ئەو  ڕێگای  تەنها  داخراون  خەڵک  لەسەر 
نەبێت شوێنی خۆشەویست )سەالت و سەالمی خوای 

لێبێت( دەکەون و پێ بەپێی ئەو هەنگاو دەنێن«)4(.
لێبێت(  خودای  )ڕەحمەتی  گەیالنی  شێخی 
دەفەرموێ: ڕێبازی ئێمە لەسەر قورئان و سوننەت 
وەستاوە، ئەوەی سەرپێچیی قورئان و سووننەت 
)هەر  دەفەرموێت:  هه روەها  نیە«.  ئێمە  لە  بکات 
هەقیقەتێك شەریعەت شایەتی بۆ نەدات زەندەقەیە، 
بە دوو باڵی قورئان و سووننەت بفڕە بۆ الی هەق 
تەعاال، بەرەو الی خودا بڕۆ و دەستت بە دەستی 

پێغەمبەر بێت()5(.
بێت(  لێ  خودای  )ڕەحمەتی  خالید  مەوالنا 
دەفەرموێت:  یەکدا  و  شەست  مەکتووبی  لە 
شوێنکەوتنە،  ئەندازەی  بە  خۆشەویستی 
مونکەر  لە  وازهێنانە  ئەندازەی  بە  شوێنکەوتنیش 

و بیدعە«)6(.
نامەی  وەاڵمی  لە  شامەوە  لە  هه روەها  
وەک  ـ  کۆیە  لە  جەلی  عەبدوڵاڵی  مەال  مامۆستا 
لە نامەی پەنجادا هاتووەـ- دەنووسێت:« ئەگەر بە 
چاکەی خۆتان هەواڵمان بپرسن سوپاس بۆ خودا 
بیدعە  زۆری  داخی  لە  بەاڵم  خۆشیدام،  لە  بەندە 
لەنامەی 63يشدا کە بۆ  دڵتەنگ و غەمبارم«)7(.  
ناوی  بە  نووسیوە  بەغدا  لە  خۆی  خەلیفەی  دوو 
ئەلجەدید،  محەمەد  شێخ  و  عەبدولغەفوور  سەید 
فەرمانتان  و  دەکەم  بۆ  »وەسیەتتان  دەفەرموێت: 
سوننەتی  بە  خۆتان  بەتوندی  دەدەم،  بەسەردا 
خۆشەویستەوە بگرن )سەالمی خودای لێ بێت( و، 
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پشت لە نەریتی جاهیلیی و بیدعەی خراپ بکەن و 
نەخەڵەتێن بە شەتەحاتی سۆفیيەکان«)8(.

کوردیش  شاعیری  و  عاریف  مەولەوی 
دەفەرموێت)9(:

الدە لە ڕێگەی بیدعەت و مونکەر
بێرە سەیری سەیر سەیدی ئەنوەر 

یا لە باسی وەلیی و کەرامەتدا دەفەرموێت)10(:
وەلی شەخسێکە عارف بالله

)ما أمكن( بە زات بە صیفات ئاگاه
بیکێشی بە سەنگ هەرسێ تەقوادا
بە تەرازووی شەرع موویێ ال نەدا

ئەرکی  زیاتر  کاتێك  هەموو  لە  ئێستە  کەواتە 
سەرشانی زانایانی تەصەوفە بەوپەڕی بوێریی و 
شیرک  و  خورافە  بە  دژ  شۆڕشێك  ئازایەتیيەوە 
و بیدعە بەرپا کەن و، ڕێ بە نەیارانی تەصەوف 
و شێخە قۆڵبڕەکانی ناو تەصەوف نەدەن ڕێبازی 
شێخی  و  بەغدادیی  جونەیدی  تەصەوفی  جوانی 
گەیالنیی و  شێخ مەعرووفی کەرخیی و بیشری 

حافیی و مەوالنا خالید لەکەدار بکەن.

کردنی کۆیالیەتی دووەم: گیاکەڵەی
ڕێبازی بە کردن بازرگانى و دەسەاڵت

سۆفیگەریی:
 زانایانی خوداناسی ئەهلی تەصەوف هەمیشە 
عەوداڵی هەق بوون، قەت سەریان شۆڕ نەکردووە 
بۆ ئەهلی دنیا و دەسەاڵت، بەڵکو ئازایانە و ئازادانە 
و  وەستاونەتەوە  ستەمکاران  و  ستەم  بەرامبەر 

خۆیان بە خودا نەبێ بە کەس نەفرۆشتووە.
دەکات  خەلیفەکانی  ئامۆژگاریی  خالید  مەوالنا 
و پێیان دەفەرمۆێ کە خۆیان لە دەسەاڵتداران و 
ئاغایان بە دوور بگرن، نە لێیان نزیک ببنەوە و نە 
بانگیان بکەن بۆ کۆڕ و کۆمەڵیان، نە خۆیان و نە 
دارو دەستەیان و نە بازرگانە دنیا ویستەکان، نە 
ئەو زانا و قوتابیانەی زانستیان وەک ئامرازێك بۆ 
پڕکردن  گیرفان  و  شۆرەت  و  دنیا  بەدەسهێنانی 

بەکارهێناوە، بەهەمان شێوە ئەو دەسبەتااڵنەی کە 
ڕێبازی تەریقەیان بۆ پڕکردنی ورگیان دەقۆزنەوە، 
گەردنی  بەسەر  بار  ئەبنە  پیاوچاکی  بەناوی 
خەڵکەوە، هەروەها ئەو کەسانەی ئەگەر هەلێکیان 
دنیایی  پۆستێکی  بەدەسهێنانی  بۆ  کەوێ  چنگ 

دەیقۆزنەوە و ڕوو لە دونیا دەکەن«)11(.

گیاکەڵەیسێیەم:دەستێوەردانی
هزریشیعەگەریی:

نەک بە تەنها تاکی سۆفی، بەڵکو هەر تاکێکی 
بۆ  خۆشەویستیەک  و  وەفا  وەک  مسوڵمان 
پەیامبەری ئازیز خۆشەویستیی تایبەتی هەیە بۆ ئال 
و بەیت، بەاڵم ئەم خۆشەویستییە لە شوێنکەوتوانی 
جا  ڕەنگیداوەتەوە،  زیاتر  سۆفیگەرییدا  ڕێبازی 
تاکی  دڵی  و  ناخ  لە  خۆشەویستییە  ئەو  چونکە 
سۆفیيەوە هەڵقواڵوە زۆرجار هەوڵیانداوە بە شیعر 

و پەخشان بەشێک لەو ئەوینە دەربڕن.
هەروەها ناوی محەمەد و عەلی و حەسەن و 
کورددا  لەنێو  زەهرا  و  زارا  و  فاتمە  و  حوسەین 
تر  ناوەکانی  لە  و  دیارن  بەرچاو  بەشێوەیەکی 

زیاتر باڵون. 
و دەسەاڵتی  زانایانی شیعە  مێژوو  بەدرێژایی 
تەصەوف   ئەهلی  لە  هەوڵیانداوە  شیعە  سیاسی 
نزیک ببنەوە و، ئەو خۆشەویستيیە پاکە خاکیەی 
بەرژەوەندیی  بۆ  سۆفیگەریی  جیاجیاکانی  ڕێبازە 
خۆیان بقۆزنەوە، جاروباریش ویستوویانە هزری 
باوەڕی شیعەگەریی تێکەڵ بە هزر و بیری ئەهلی 

تەصەوف بکەن.
ڕێبازی  هەندێك  هەوڵیانداوە  دیکەوە  لەالیەکی 
بە ڕواڵەت سۆفیگەریی-کە زۆر نزیک بن بە شیعە 
بابیی  ڕەوتی  کورددا وەک  لەناو  و شیعەگەریی- 
و بەهائیی و بەکتاشیی و نیعمەت ئیالهیی و عەلی 
ئەڵاڵیی و خاكساالریی  باڵوبکەنەوە و یارمەتیان 

بدەن.
ئازیزماندا(  کوردستانی  لە  تایبەت  )بە  بەاڵم 
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زانستی  ڕابەرانی  و  پێشەوا  کە  ئەوەوە  بەهۆی 
چەکی  بە  هەمیشە  تەسەوف  ئەهلی  لە  شەرعی 
زانست و مەعریفەت وەک لەمپەر و بەربەستێکی 
شیعەگەرییدا  بیری  و  هزر  بەردەم  لە  سەخت 
تاکی  کە  هەوڵیانداوە  سەرکەوتوانە  وەستاون، 
مسوڵمانی کورد بە هزری شیعەگەریی نەخەڵەتێت 
و واز لە بیروباوەڕی سوننی بوونی خۆی نەهێنێت، 
نووسیوە  زۆریان  کتێبگەلێکی  مەبەستە  ئەم  بۆ 
الرسول  عبد  بن  لمحمد  للروافض  )النوافض  وەک 
أحمد  بن  لحيدر  الشيعة  على  )الرد  و  البرزنجي(، 

الكردي الحسين آبادي(.
سەرکەوتنی  شایەتحاڵی  مێژوو  الپەڕەکانی 
ئەو زانا پاڵەوانانە بوون و، پێمان دەڵێن کە کورد 
خۆی  ئاینزای  لە  وازی  قەت  گشتی  بەشێوەیەکی 

نەهێناوە و بە دەگمەن نەبێت نەبووەتە شیعە.
ئیبن ڕەجەبی حەنبەلیش )ڕەحمەتی خودای لێ 
بێت(-بۆمان دەگێڕێتەوە کە ڕۆژێك لە قوتابخانەی 
)نورالدین  حەنبەلی  ناوداری  زانای  موستەنسریيە 
عبد الرحمن بن عمر البصری( لە کۆڕێکی دادوەرییدا 
دەبێت، زانایانی کۆڕ پێی سەرسام دەبن، زانایەکیان 
بە ناوی )بهاء الدين ابن الفخر عيسى( -کوردێکی 
شیعە مەزهەب بووە پرسیار دەکات و دەڵێت: ئەم 
بەسرەیە،  دەڵێن:خەڵکی  کوێیە؟  خەڵکی  مامۆستا 
دەڵێت: ئەی سەر بە چ مەزهەبێکە؟ دەڵین: حەنبەلییە، 
ئەویش دەڵێت: بە خودا سەیرە، خەڵکی بەسرە بیت 
لەوە  دەڵێت:  نوورەدینیش  بیت! شێخ  و حەنبەلیی 
ئیتر  بیت،  ڕافیزیی  و  بیت  کورد  ئەوەیە  سەیرتر 
شەرم دایدەگرێت و بێدەنگ دەبێت، ئیبن ڕەجەبی 
دەڵێت:  ئەم ڕووداوە  گێڕانەوەی  دوای  حەنبەلیش 
شیعەگەریی  و  بوون  ڕافزیی  کوردا  لەنێو  چونکە 

بوونی نیە یان دەگمەنە!!)12(.
بەهۆی  دەبێتەوە،  دووبارە  مێژوو  ئێستەش 
شیعەگەریی  سیاسیی  دەسەاڵتی  بەهێزیی 
دەستیان کردووە بە کارکردنە سەر هەندێك باڵی 
سەرشانی  ئەرکی  بۆیە  تەسەوفییەکان،  ڕێبازە 

تەواوی  غەمێکی  تەسەوفە  شێخانی  و  زانایان 
بۆ  مەردانەی  قۆڵی  و  بخۆن  دەستێوەردانە  ئەم 
هەڵبکەن، بە چەکی قەڵەم و مەعریفەت بەرەنگاری 

ئەو شەپۆلە ببنەوە.
گیاکەڵەی چوارەم: دەستێوەردانی سێکیوالریزم:
بەناو  توندڕەوە  ڕەوتە  دەرکەوتنی  بە 
ئەو  کوردستان  سێکیوالرەکانی  ئیسالمییەکان، 
ئایدیای خۆیان قۆستەوە،  بۆ مەرامی  دەرفەتەیان 
هێرشکردنە  کردە  دەستیان  بەئاشکرا  هەندێکیان 
بە  و  ئیسالم  پیرۆزی  ئایینی  خودی  سەر 

سەرچاوەی تیرۆر و تیرۆریزمیان لەقەڵەمدەدا.
مەیدان  هاتنە  زیرەکانەتر  تریان  بەشێکی  بەاڵم 
و  خالید  مەوالنا  ستایشکردنی  بە  کرد  دەستیان  و، 
و،  مودەڕیس  مامۆستای  و  شێخ  ئەحمەدی  کاک 
بانگەشە کردن بۆ کاراکردنی ڕێبازی تەسەوف، بەاڵم 
تەنها  لەڕاستیدا بەکارهێنانی ناوی ئەو کەڵە زانایانە 
بۆ پەردەپۆشکردنی مەرامی گاڵویانە و بەس، چونکە 
ئەو تەسەوفەی ئەم سێکیوالرانە بانگەشەی بۆ دەکەن 
هەمان ئەو تەسەوفە باطنیە خوار و خێچەیە کە ئەو 
زانا بەڕێزانەی تەسەوف تەمەنی پڕ بەرەکەتی خۆیان 
بۆ دژایەتیی و لەگۆڕنانی تەرخان کردبوو، تەسەوفێك 
و،  نەبێت  کۆمەڵگاوە  بەسەر  کاریگەريیەکی  هیچ  کە 
بێتە  مزگەوت  دەالقەی  لە  پیرۆز  قورئانی  نەهێڵێ 
دەرەوە، تەصەوفێك بە ئارەزووی خۆی هیچ کێشەی 
لەگەڵ هزر و بیری بۆگەنی دژە ئیسالم نەبێت، گشت 
پەرستش و عیبادەتەکان لە ڕێڕەوی خۆی بترازێنێت، 
و  حەرامە  مەی  نە  حەج،  نە  واجبە،  ڕۆژوو  نە  ئیتر 
تەنها  بووزییەکان  ڕێبازی  تەسەوفێك وەک  زینا،  نە 

گرنگی بە ڕیازەی ڕۆحی بدات.
بۆیە دەبێت لەم سات و کاتەدا زانایانی ئەهلی 
تەسەوف لە بەرپەرچدانەوەی ئەو سێکیوالرانەدا لە 
هەموو کەس زیاتر ڕۆڵیان هەبێت و کۆششیان دیار 
بێت. هەروەها چۆن زانستە شەرعیيەکان هەمیشە 
هەمانشێوەش  بە  هەیە،  نوێگەریی  بە  پێویستیان 

ڕێباز و ڕێچکە سۆفیگەراکانیش.
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ُهْم  َأنَّ  « َواُب  الصَّ  « »َو  تعال-  الل  -رحه  تيمية  ابن  قال   .1
ِ َفِفيِهْم  ُهْم ِمْن َأْهِل َطاَعِة اللَّ ِ َكَما اْجَتَهَد َغرْيُ َتِهُدوَن ِف َطاَعِة اللَّ ُمْ
َأْهِل  ِمْن  ُهَو  الَِّذي  امْلُْقَتِصُد  َوِفيِهْم  اْجِتَهاِدِه  َسِب  ِبَ ُب  امْلَُقرَّ اِبُق  السَّ
َمْن  َوِفيِهْم  َفُيْخِطُئ  َتِهُد  َيْ َقْد  َمْن  ْنَفْيِ  الصِّ ِمْن  ُكلٍّ  َوِف  اْلَيِمِي 
ُيْذِنُب َفَيُتوُب َأْو اَل َيُتوُب. َوِمْن امْلُْنَتِسِبَي إَلْيِهْم َمْن ُهَو َظاِلٌ ِلَنْفِسِه 
ْنَدَقِة؛  َوالزَّ اْلِبَدِع  َأْهِل  ِمْن  َطَواِئُف  إَلْيِهْم  اْنَتَسَب  َوَقْد  ِه.  ِلَربِّ َعاٍص 
ِف َلْيُسوا ِمْنُهْم« مموع الفتاوى،  َصوُّ ِقَي ِمْن َأْهِل التَّ َقِّ َوَلِكْن ِعْنَد اْلُ
العباس أحد بن عبد الليم بن تيمية الراني  أبو  الدين  تقي 
)املتوفى: 728هـ(، القق: عبد الرحن بن حممد بن قاسم، ممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

السعودية، 1416هـ/1995م:18/11.
ِبَذِلَك ِمْن  َي  امْلَُتَسمِّ »َوِف  2. قال ابن تيمية -رحه الل تعال- 
ُه. َكَما ِف َأْهِل »  َصى َعدُّ ِ َوَصْفَوِتِه َوِخَياِر ِعَباِدِه َما اَل ُيْ َأْوِلَياِء اللَّ
 ُ َوَاللَّ  .ُ اللَّ إالَّ  َعَدَدُه  ِصي  ُيْ اَل  َمْن  َواإْلِمَياِن  اْلِعْلِم  َأْهِل  ِمْن   « ْأِي  الرَّ

ُسْبَحاَنُه َأْعَلُم. موع الفتاوى: 370/10
ال  اجُلهَّ من  كثريًا  »إن  تعال-:  الل  -رحه  الشاطيب  قال   .3
يعتقدون ف الصوفية أنهم متساهلون ف اإلتباع والتزام ما ل يأت 
ف الشرع التزامه ما يقولون به ويعملون وحاشاهم )الصوفية( من 
ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به فأول شي بنوا عليه طريقهم إتباع 

السنة واجتناب ما خالفها«.
4. قال الشيخ جنيد البغدادي –رحه الل تعال- : »الّطرق كلَها 
ُسول صلى الل َعَلْيِه َوسلم« مسدودة على اْللق ِإالَّ من اقتفى أثر الرَّ

5. قال الشيخ عبد القادر الكيلني –رحه الل تعال-: »طريقتنا 
مبنية على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا«.

إل  ِطر  زندقة،  الشريعة هي  هلا  تشهد  »كل حقيقة ال  وقال: 
الق عزَّ وجلَّ جبناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك ف يد 
زندقة  املفروضة  العبادات  ترك  وسلم.  عليه  الل  الل صلى  رسول 
الرحاني،  الرباني والفيض  الفتح  وارتكاب الظورات معصية«.  

عبد القادر اجليلني، مكتبة زهران، 1958م،اجمللس 44، ص: 181.
6. قال موالنا خالد –رحه الل- »واعلم بأن البوبية على قدر 
االتباع، واالتباع على قدر ترك املنكر واالبتداع والردود من الوجود.« 
وترتيب  مجع  النقشبندي-  خالد  موالنا  اجملددي  الشيخ  مكتوبات 

حممد علي القرداغي-املكتبة اهلامشية-بريوت-ط1-2015: ص210.
»إن تفضلتم علينا بالسؤال  7. قال موالنا خالد –رحه الل- 
فحمدا له تبارك وتعال، الفقري ف أرفه حال، إال أني من كثرة البدع 

ف حزن وملل«.

مكتوبات الشيخ اجملددي موالنا خالد النقشبندي: ص: 196.
»فأوصيكم  الله-  –رحمه  خالد  موالنا  قال   .8
السنية،  بالسنة  التمسك  بشدة  األكيد  بالتأكيد  وآمركم 
وعدم  الردية  والبدع  الجاهلية  الرسوم  عن  واإلعراض 

االغترار بالشطحات الصوفية«
خالد  موالنا  المجددي  الشيخ  مكتوبات   .9

النقشبندي: ص213.
10. عەقیدەی مەرضیە مەولەوی، لێکدانەوەی مەال 

عەبدولکەریمی مودەڕیس352.
11. عەقیدەی مەرضیە مەولەوی، لێکدانەوەی مەال 

عەبدولکەریمی مودەڕیس: 361.
واآلغوات  واألمراء  الملوك  مع  تتداخلوا  »وال   .12
وال  هؤالء،  إصالح  قوة  له  ممن  لستم  فإنكم  وأعوانهم 
تدخلوا الطرقة بعد هذا اليوم أحدا منهم والمن أعوانهم وال 
العلم  العلماء وطلبة  بالدنيا، وال من  المتفكهين  التجار  من 
الذين جعلوا العلم وسيلة الجاه عند الخلق وجمع الحطام 
وال من البطالين الذين يستندون إلى الطريقة بسبب البطالة 
الناس باسم الصالح واإلرادة  فيحملوا أثقالهم على رقاب 
وال من الذين إذا تيسر لهم رتبة من مناصب الدنيا توثبوا 
إليها وثبة النمر، وقد كانوا يغضبون إذا تساوى بهم أحد 
الذين  من  المريدينوال  من  غيرهم  عن  فضال  الخلفاء  من 
يريدون الخالفة ليشتهروا لما رأوا أن بعض الناس صارت 

لهم الشهرة وجمع الفلوس بسبب الخالفة. 
مكتوبات الشيخ المجددي موالنا خالد النقشبندي: ص214
الرحمن  عبد  الدين  زين  الحنابلة،  طبقات  ذيل   )12(
ثم  البغدادي،  السالمي،  الحسن،  بن  بن رجب  أحمد  بن 
عبد  د  المحقق:  795هـ(،  )المتوفى:  الحنبلي  الدمشقي، 
الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان – الرياض، 
طبقات  و  م:198/4،   2005  - هـ   1425 األولى،  الطبعة: 
شمس  أحمد،  بن  علي  بن  محمد  للداوودي،  المفسرين 
الكتب  دار  945هـ(،  )المتوفى:  المالكي  الداوودي  الدين 
العلمية – بيروت:285/1، و التاج المكلل من جواهر مآثر 
الطراز اآلخر واألول، أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي 
)المتوفى: 1307هـ(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

قطر، الطبعة: األولى، 1428 هـ - 2007 م:244.

سهرچاوهوپەراوێزهكان
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جیهانیخۆشەویستیلە
دەروازەیەكبەرەو

سەووفدا
ڕێبازیتە

شێخ موحسینی شێخ خاليدى موفتی

له )20( كتێبى 
196، هەڵه بجە، خاوه نى زياتر 

لەدايكبووى 0

وێژ و وتارخوێنى مزگه تى 
ێڕدراوه ، پێشن

راو و وه رگ
نوس

 له  هه ولێر.
مه والنا خاليدى نه قشبه ندييه 

تودەناسرێت،
ەیدادەكا

ملەڕێگەیخۆیەوەشناسپ
هەمووزانستێكیسەردە

و دانەوە
لێك كاری دەتوانن ن

خۆیا شارەزای و پسپۆڕ كەسانی زانستێكیش هەموو

بەڕواڵەت ف
تەصەوو ڕێبازی چی

ئەگەر بكەن، سەر
لە وێژینەوەی

ت و تەڵكاريی
شی

سلووكی
ەتییەبۆسەیرو

ەكیتایب
ۆمەڵەڕێسای

اوەندوك
لەگەڵخود

بەندەیە
كاری

ئاشنا زیاتر 
تا خوداناسی ڕێگای موریدی تێگەیشتنی و

پێگەیشتن و
عنەويی

مە

و نییە 
ئاسان هەروا

لەڕاستیدا ەاڵم
ب مەعریفەت، ڕێبازی انی

نهێنيیەك
بە دەبێت

ۆیانیلێ
ولەوانەشداكەخ

ەرینەبدات
ودەریاپانوب

سدەتوانێتخۆیلە
كەمكە

یاقووڵە
وئەودەر

لەوانینا
تدەتواننمە

نكەمترینكەسیڕاستگۆیبەهیممە
دەدە

سوودەیی.
ەنەكەناریئا

پەڕەوپەڕیبكەنوبگ
پەیەببنوئەم

بێ
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بنەمای  لەسەر  چەندێك  تەصەووف  ڕێبازی   
تام و چێژی ڕۆحی دامەزراوە و موریدی  زەوق و 
خۆشەویستی  ڕێگاكە  سەر  دەكەوێتە  كە  سالیك 
و  دەستبەدەست  كە  بۆی،  دەبێت  سەرەكی  پاڵنەری 
بكاتەوە  بەرزی  و  بیگەيه نێت  قۆناغ  دوای  لە  قۆناغ 
بەرچاوی  و  بكات  ئاشنای  ژیان  نهێنییەكانی  بە  و 
تارمایی  و  ببێت  ڕۆشن  دڵی  چاوی  و  ڕوونبكاتەوە 
پەردە یەك لە دوای یەكەكانی زوڵمەتی دڵ و تاریكایی 
دەروون و بەرتەنگی ناو سینەی لەسەر هەڵدەداتەوە.
ئاخیرەتدا  ڕێگای  ڕێبواری  هەنگاوی  یەكەم  لە 
بۆ  تامەزرۆیی  و  دەگات  دڵی  بە  فێنكایی 
شارەزابوونی زیاد دەكات و خولیای دۆزینەوەی 
هۆكارە  و  ئامێر  بە  و  دەكات  هەقیقەتی  ڕێبازی 
لە  دەبینێتەوە،  پێ  ڕێگا شاراوەكانی  ڕواڵەتیيەكان 
كەسە  و  باش  هاوڕێی  دۆستایەتیكردنی  ڕێگەی 
خودا  دۆستانی  لە  ڕێی  دڵصەفادراوەكانەوە 
دۆستەكەی  ئەوەندە  دێت  لێ  تاوای  دەكەوێت، 
خۆشدەوێت خۆی فەنا دەكات تیایدا و ئەگەر ئازار 
بەگیانی بگات وادەزانێت خۆی دووچاری هاتووە، 
بەتەندروستی ئەویش چاك دەبێتەوە: ئەمەیە واتای 
فەرموودەكەی پێغەمبەر )د.خ( كە واتای برایەتيی و 
نیشانەی  كە  ڕادەگەێنێت  ڕاستەقینە  خۆشەویستی 

بڕواداری ڕاستەقینە دیاری دەكات:
َمَثُل  وَتعاُطِفِهم  ِهم  وتراُحِ هم  َتوادِّ امُلؤِمنَي ف  ))مثُل   
َهِر  بالسَّ اجَلَسِد  لُه ساِئُر  َتداَعي  ِمنُه ُعضٌو  اشَتَكي  ِإذا  اجَلَسِد 
ى(( )1(،   بۆیە پێشەوا شافیعی دوای سەردانی  واُلمَّ

برایەكی خۆشەویستی دەفەرموێت: 
َمِرَض اَلبيـــُب َفُعدُتُه    َفَمِرضُت ِمْن َحذري َعَليْه

ئــُت ِمْن َنَظـــري ِإَليــْه)2(  وَأَتى البيُب َيعــــوُدني    َفَبِ
كە  هەر  و   نەخۆشە  وا  خۆشەویستم  واتە: 
بیستم كەوتووە. چوومە سەردانی لە تـاوا، تاوتێم 
لـێ نیشتــووە. هەر كە چابوو خۆشەویستم، هاتە 
سەردانم بەتاو. سەیری ڕوخساری ئەزیزم چاوی 

جەستـەم  ڕەشتووە.
ڕاستەقینە  برایەتی  واتای  كە  لەوانەی  جگە 

پێغەمبەر  فەرموودەی  ئەو  دەتوانێت  كێ  دەزانن 
و  صەفادرا  دڵی  ئەگەر  بكات  جێبەجێ  خۆیدا  لە 
نەبێت و ئەهلی محەببەتی ڕاستەقینە نەبێت و پلە 
نەبڕیبێت،  تەزكییەی  و  تەصەووف  مقامەكانی  و 
ویرد  بەجێهێنانی  پلەكاریی  ڕێگەی  لە  هه روەها 
بە  پابەندبوونی  لە  سەرەتاییەكانەوە  ڕێنماییە  و 
فەرمانە درووستەكانی شەرع و پەیڕەكردنی ڕێبازی 
كۆمەڵە  و  بیركردنەوە  و  دڵ  زیكری  و  عاریفان 
قۆناغێكی  دەچێتە  پەنهانی  ئاشكراو  ئامرازێكی 
و  دەكرێتەوە  ئەندازەیەك  بەرچاوی  كە  دیكەوە 
بەبینینی دۆستە هاوڕازەكانی دڵی ئاسوودە دەبێت 
و هەست بە شادومانی و حاڵەتێكی تایبەتی دەكات، 
كە هیچ هێز و دەسكەوتێكی ماددی دنیایی ناتوانێت 
ئەندازەیەك  بهێنێتەدی،  خواستەی  لەو  بەشێك 
هەست بە فراونبوونی سینەی دەكات و دڵی گوشاد 
فراوانتر  بیركردنەوەی  بازنەی  و  دەبێت  كراوە  و 
بە  مەعریفەت  زانستی  سەختی  ڕێگای  دەبێت، 
قوڵنگی فەرهادیی و هەڵكشان بۆ سەر چیا بەرز و 

سەختەكان دەستپێدەكات.
 بۆیە یەكەم ڕێبازی ئەهلی تەریقەت لە پڕكردنی 
پایتەختی  خۆشەویستی،  بە  دەستپێدەكات  دڵەوە 
و  ببێەتەوە  ئاوەدان  كە  مورید  جەستەی  واڵتی 
ئاستی ناسیاويی و پەیوەندی بە هێز و بتەو ببێت 
لەگەڵ سەروو خۆیدا، ئیتر گوێ بە چواردەور و یار 
و نەیار نادات، گوێ بە تاریف و تانە و تەشەری 
دۆست و ناحەز ناگرێت، ئامانجی ژیانی خۆیی لە 
دەڕوات،  كوێ  بۆ  دەزانێت  و  داناوە  چاوی  پێش 
هەموو هەنگاوێكی بەرەو ئەو ئامانجەیە و هەموو 

ڕۆژێك هەوڵدەدات زیاتر لێی نزیك ببێتەوە.
ئەوین  و  عەشق  ڕێگای  سەرتاوە  لە  كەواتە   
جیهانێكی  ڕێبازە  ئەم  ناو  ئەوینی  دەگرێتەبەر، 
سەربەخۆیە، زانا و دانا و شارەزا و پسپۆڕی بە 
خواسەكانیان  و  باس  لە  سەر  تا  دەوێت  توانای 
مەلەوانی  سۆفیەتدا  دەریای  لە  ئەوەی  دەربكات، 
و  ڕەوانبێژيی  وانەی  ساڵ  دەیان  دەڵێی  دەكات 
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وشەسازی و مەجاز و كینایە و ئەوینی خوێندووە و 
وتوویەتیەوە، دەڵێی ئەسپسواری نێوەندی بازاڕی 
قسەزانيی و نوكتەسازيی و جوانكارییە، بۆیە هەموو 
بەشێوەیەكی  تەصەووف  ئەهلی  پێشەنگەكانی  زانا 
زۆر جیاواز شارەزای مەجاز و حەقیقەتن، هەموو 
وشەیەك لە شوێنی خۆیدا بەكاردەهێنن، بۆ هەموو 

مەبەستێك زاراوەی تایبەتیان بۆ داناوە.
 زوبانی ئەهلی عیرفان وەك زوبانێكی سەربەخۆ 
سەرچاوەی  محەببەتەوە  دایكی  زوبانی  لە  وایە، 
زوبانی  بە  جیاوازەكان  زوبانە  خاوەن  گرتووە، 
زاراوەكانیان  بە  تێدەگەن،  لەیەك  ئەوین  و  حاڵ 
بە  تەنها  و  دەبن  حاڵی  یەكتری  مه قامی  و  پلە 
بینینی یەكتريی و هێمای چاوە مەستەكانیان هیچ 
نامێنێت،  سەرەتاییەكان  بەئامرازە  پێویستییەكیان 
بازنەی  لە  دەرچوو  كەسانی  بیاتەوێت  مەگەر 
بە  شێوەزاریان  ئەوكاتە  بكەن،  حاڵی  مەعریفەت 

لەهجەی ئەوان دەگۆڕن و تێیان دەگەێنن.
خەڵكی  دەتوانێت  مەعریفەت  خاوەنی  بۆیە   
كێشەكە  بەاڵم  تێبگەێنێت،  ناحاڵی  پێنەگەیشتووی 
باسوخواسی  لە  دەم  نەشارەزا  كەسی  لەوەدایە 
ئەوان بكوتێ و خۆی بهاوێتە ناو بازاڕی عیرفانەوە 
هۆكاری  بە  تەنها  و  بكات  زاراوەكانیان  باسی  و 
ڕووی  لە  ڕێبازەكە  بۆ  ڕووكەشی  شارەزایی 
ئەو  سەرقاڵی  خۆی  ئیتر  وادەزانێت  توێرییەوە 
بابەتەیە و بەپێی بیر و ئەندێشە و خەیاڵبازی خۆی 
پێوەرەكان دیاری دەكات و مه قام و پلەكان دەكێشێت 
و  هەڵدەسەنگێنێت  تەصەووف  كەسایەتیەكانی  و 
هەرجارەی بەپێی بیرۆكە و میتۆدی تایبەتی خۆی 
هەڵسەنگاندنی بۆ دەكات، ئەم باسە دەتوانین بچینە 
بۆیە  دەبین،  دەرباز  لێی  بەدرەنگ  بەاڵم  ناویەوە، 

پێویستە بگەڕێینەوە سەر ئەسڵی مەبەست:
كۆمەڵە  بە  پێویستی  تەصەووف  ڕێبازی 
بەستراون  پێكەوە  هەموویان  كە  هەیە  هۆكارێك 
درووستی  ئەوینێكی  هەموو  نابنەوە،  لێكجودا  و 
ئەوینی  بۆ  خۆشكەر  ڕێگا  دەبێتە  مەجازی  

حاڵی  ڕواڵەتیيەكان  شتە  لە  مرۆڤ  تا  حەقیقی، 
شتە  ناوەڕۆكی  و  ناخ  ناو  بچێتە  ناتوانێت  نەبێت 
شاراوەكانەوە، بەاڵم پێویستە هەركەسە لە ئاستی 
توانا و شارەزایی خۆیدا قسە بكات، دەیان زاراوەی 
تایبەتی هەیە ئەهلی مەعنا بەكاریدەهێنن هەرگیز بە 

خوێندنی ڕواڵەتی نازانرێن.
ئەنفوسيی  و  ڕۆحيی  سەیری  زاراوەكانی   
دەیان  و  بەقا  و  فەنا  و  محەببەت  و  ئافاقيی  و 
و  تەصەووفدا  بازنەكانی  لە  دیكە  زاراوەی 
ناوزەدكراون  عیشرین  دەوائیری  بە  كە  پلەكانی 
و بەرزبوونەوەكانی دیكە كە بڕینی ڕێگەی دەیان 
هەزار ساڵی ڕۆحییە و فراوانبوونی دڵە بەو ئاستەی 
جێگا  خۆیدا  دڵی  لە  خودا  گەورەیی  بتوانێت  كە 
بكاتەوە و نەك بەواتای بەرجەستەبوون كە ئەوە 
مه حاڵە، بەڵكو بەواتای ئامادەباشيی و تواناسازيی 
و بەرگەگرتن و بەهێزبوونی دڵ وەك فەرموودەی 
قودسی هێمایەكی پێ دەكات: ))َما َوِسَعن َسائي واَل 

َأرضي، وَلِكْن وِسَعن َقلُب َعبدي املؤمن(( )3(. 
كە  توانایەی  لەو  تایبەتمەندەكانە  تێگەیشتنی 
پێغەمبەر)د.خ( توانیویەتی بەرگەی هاتنە خوارەوەی 
قورئان بگرێت بۆ سەر دڵی، كە پێشتر بە بینینی 
خۆیی  زۆر  ماوەیەكی  جوبرەئیل  حەزرەتی 
دادەپۆشی، بەاڵم بەبڕینی چوار قۆناغی پاڵفتەكردنی 
دڵ و تەزكییەی نەفسی  توانیویەتی بەرگەی بینینی 
خودا )جل جالله( بگرێت، كە ڕاستەوخۆ حەزرەتی 
موسا ئەم داوایەی  ڕەتكرایەوە  وەك مەحوی لە 

دیوانەكەیدا دەفەرموێت: 
أرني و لن تراني، با نەڵێت و نەشنــەوێ موسا

بە سائیل نادرێ ئاخر ئەوی دەرخواردی میوانە   
بەبینینی  ئولولعەزم  مورسەلی  پێغەمبەرێكی   
ڕاستەوخۆ  و  كەژەیدا  لەو  كە  خودایی  تەجەلالی 
بەری خۆی نەكەوت كەچی بەرگەی نەگرت، ))َقاَل 
َبِل َفِإِن  َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلْن َتَراِني َوَلِكِن اْنُظْر ِإَل اجْلَ
ا  ُه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ لَّى َربُّ ا َتَ اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّ
َوَأَنا  ِإَلْيَك  ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك  َقاَل  َأَفاَق  ا  َفَلمَّ َصِعًقا  ُموَسى  َوَخرَّ 
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ُل امْلُْؤِمِنَي(( )سورة األعراف/143(. بەاڵم حەزرەتی  َأوَّ
بەچاوی  و  خودایناسيی  دڵ  بەچاوی  پێغەمبەری 
لە  فەرمایشتی  ڕاستەوخۆ  و  بینی  خودای  سەر 

خزمەتدا كرد و بەرگەشی گرت.
دەردەخات،  تواناكان  جیاوازی  پلەكان  كەواتە 
حەقیقەتیش  ڕێگای  ڕێبوارانی  پلەی  بەرزبوونەوەی 
تەنها بە ڕێگەی پلەكارییە، كە هەموو بەرزبوونەوەكان 
لە ڕێگەی ڕێنمایی و مامۆستا و مورشیدی ڕاستەقینەوە 
نەبێت هەرگیز ناتوانێت سەربكەوێت، دەبێت كەسێك 
بیڵێتەوە،  بەوانە  دەتوانێت  ئینجا  بڕیبێت  قۆناغێكی 
پەیدا  دڵبەندەكەیدا  لەگەڵ  تایبەتی  نیسبەتێكی  دەبێت 
بكات، كە هەموو كەس ناتوانێت بگاتە ئەو ئاستەیە، 
لە ڕووی صەفای دڵەوە پلەی ڕۆحی بەرزبێتەوە و 
دەتوانێت  خۆیشیيەوە  جەستەیی  ماددەی  ڕووی  لە 
بۆیە مرۆڤی  ببەستێت،  لەگەڵ خەڵكەكاندا  پەیوەندی 
خوداناس تا زیاتر بۆ حزووری خودا پلە بەرزەكان 
لە  نزمەكان  ئاستە  بۆ  دادەبەزێت  زیاتریش  ببڕێت، 

پەیوەندی كردن بە خەڵكە ئاساییەكانەوە.
بەرزیی  لوتكەی  و  چڵەپۆپە  بە  گەیشتن 
بەرفراوانترین كۆمەاڵنی  لەگەڵ  ڕێگەی پێ دەدات 
بكات،  ئیرشاديیان  و  ببەستێت  پەیوەندی  خەڵكدا 
بگرێت  تەجەللیاتی خودا  بەرگەی  زیاتر  تا  چونكە 
گومڕا  خەڵكی  بینینی  بەرگەی  دەتوانێت  زیاتریش 
نەخۆشییە  و  دڵ  قەسوەتی  و  سەرگەردان  و 
دەروونیيەكانی مرۆڤ بگرێت كە بە نووری خودا 
پزیشكی  ببێتە  و  بكات  چارەسەریان  دەتوانێت 
دەروونيی و دڵە نەخۆشەكانیان بە عەشق و ئەوین 

پەروەردە بكات، دەیان كۆسپ و تەگەرەی ژیان بێتە 
هەمیشە  دڵیان  ڕێبازە  ئەو  ڕێگای خۆشەویستانی 
ئەصڵییەكان  خۆشەویستە  بۆ  هۆگربوونیان  بە 
ماچ  دیوارەكان  و  دار  وایلێدێت  تا  دەمێنێتەوە، 
دەكات، چونكە بۆنی خۆشەویستەكەی لێدێت، ئەمە 
لە ئەوینی مەجازیدا بەمشێوە دەردەكەوێت، وەك 
لە وەرگێڕانی هۆنراوەكەی  مەجنونی لەیالدا دەڵێم:
دام بەالی شوێن و واڵتێ عەشقی لەیالم بەركەوێ
تا بە دەم ماچی دیوار و دار و بەردیكەم، لەوێ
خۆشەویستی ئەو دیارەم خۆ نەچەسپاوە لە دڵ
بەڵكو حوببی لەیلی دولبەر وا لە نێوی دەسرەوێ
ئەوانەی دەگەنە دوا پلەكانی ئەوین، ئەوەندەی 
ئەوەندە  دەپارێزن  خۆشەویستەكەیان  نهێنی 
بیرناكەنەوە لە بەرژەوەندی خۆیان، وەك وتوومە:

ئەو سیڕرە كە نێـژراوە لە دڵـدا ئەبەدی بێ
وەك مردوو نەبێ چاوی لە نەشری جەسەدی بێ

بەڵكـو دەبێ وابـێ كە بەبیـریشـی نەمێـنێ
بۆ ساتـێ هەواڵـی لە خەیـااڵتـی بەدی بێ

كەتمی خەبەری  بەینی من و ئەو كە درووستبێ
لەو پەردە نیهـانەی كە نەزانرێ ڕەصەدی بێ

بەمشێوە  دۆستێكی  نهێنی  بتوانێت  جاكەسێك 
نهێنیيەكانی  بەرامبەر  چونبێت  دەبێت  بپارێزێت 
دەبنە  تەصەووف  ئەهلی  بۆیە  پەروەردگاری، 
ناوی  نهێنی  دەتوانن  خودا،  نهێنییەكانی  هەڵگری 
پیرۆزی ئەعزەمی خودا هەڵبگرن و بیشیپارێزن و 
بۆ بەرژەوەندی دونیایی بەكاری نەهێنن. ئەوانە لە 

وتە و نهێنيیەكانی فەرموودەی خودا حاڵی دەبن:

تامرۆڤلەشتەڕواڵەتیيەكانحاڵینەبێت
ناتوانێتبچێتەناوناخوناوەڕۆكی

شتەشاراوەكانەوە

;
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))َفَقاَل  دەفەرموێت:  )جل جالله(  نموونە خودا  بۆ 
هَلَا َوِلْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعَي[ )سورة 
بۆ  بێن  فەرموو:  زەوی  و  ئاسمان  بە  فصلت11(. 
مەجالی بوون و ڕێكوپێكی، بەجۆرێك كە سوودتان 
لێوەربگیرێت، بەخۆشيی و ڕەزامەندی خۆتان، یان بێ 

ڕەزامەندی؟ وتیان: بەڕەزامەندی خۆمان هاتین)4(.
ئەوەندەی  یەكسەر  گەمژەیە،  و  تەمبەڵ  ئەوەی 
لێتێدەگات، كە ئاسمان و زەوی پێویستیيان بە ئەقڵ 
و ژیان و تێگەیشتنی خیتابی خوداییە، و دەبێت ئەو 
قسەكردنەش بە دەنگ و پیت بووبێت، كە ئاسمان و 
زەوی گوێیان لێی بێت، بەاڵم پیاوی دانا و بەرچاو 
ڕوون دەزانێت كە ئەوە مەبەستی پێی زوبانی حاڵە 
نەك گوفتار، ئەمەش هەواڵدانێكە كە ئەرز و ئاسمان 
لە  ئیختیاریان  و   خودان  قودرەتی  ژێردەستەی 
دەستدا نییە و ناچارن فەرمانی خودا جێبەجێ بكەن. 
هەروەها ئەم ئایەتی خودایەش هەر لەمبارەوەیە 
ْمِدِه[  ِبَ ُح  ُيَسبِّ ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن  ]َوِإْن  فەرموودەی:  كە 

)سورةاإلسراء/44، (.
تەسبیحات  كە  بوونەوەرە  لەم  نییە  شتێك  هیچ 
و پاكوخاوێنی بۆ خودا بڕیار نەدات. ئەوەی ئاستی 
تێگەیشتنی نزمە، وادەزانێت كە ماددە وشكەكانیش 
پێویستیان بە ژیان و ئەقڵ و قسەكردن هەیە، بەهۆی 
دەنگ و پیتەوە، بۆئەوەی كە بڵێت: سوبحانەلاڵ! بەاڵم 
پیاوی بەرچاو ڕوون دەزانێت كە مەبەستی ئایەتەكە 
ئەوە نەبووە كە وەك مرۆڤ قسە بكەن، بەڵكو ئەوانە 
خودا  بۆ  مونەززەهی  پاكو  بوونەكەیان،  ئەسڵی  بە 
ڕادەگەێنن  خودا  بەرزی  و  تەقدیس  بڕیاردەدەن، 
وەك  ڕادەگەێنن،  خودا  یەكتایی  و  وەحدانییەت  و، 

ُه واِحد! وتراوە)5(: َوف ُكلِّ َشيٍئ َلُه آيٌة      َتُدلُّ َعَلى َأنَّ
لەو واتایەدا منیش دەڵێم:

سەیرە ئەو توانی كە یاخی بێ بە دڵ یاخو بەزار
مولحیدە گەر ئەو نكۆڵی كا، لە خوای پەروەردگار

هەرچی دەنواڕی نیشانە، بۆ نیشانی شانی ئەو
گشتی بەڵگەی تاك و تەنهایی خودایە بێ شومار)6(. 

كەواتە ئەوانەی ئەهلی دڵن و شارەزان تەنانەت 
كەالمی  و  دڵ  ناو  وتەی  بە  ڕاستەقینە  كەالمی 
ئەم  غەزالی  پێشەوا  وەك  لێكیانداوەتەوە  نەفسی 

بابەتەی هێناوە و دەفەرموێت:
ا       ُجِعَل اللِّساُن على الُفؤاِد َدليًل ِإنَّ الَكلَم َلفي الُفؤاِد َوِإنَّ
واتە:  كەالمی ڕاستی لە دڵه وه  دەردێت   زوبان 

دەلیلە و پیايدا تێدەپەڕێت)7(. 
ئیمامی غەزالی چونكە خۆی شارەزای هەموو 
تووشی  كەسانێك  بۆئەوەی  مەقامەكانە،  و  پلە 
نەبن،  تەصەووف  و  زانستی  و  فیكريی  هەڵدێريی 
باسی  االسنی(دا،  )المقصد  كتێبەكەی  ئاخری  لە 
خەڵكێك  كە  دەكات،  سۆفیەكان  كەلیماتی  هەندێك 
لێیان حاڵی نین، یان ئەوان لە حاڵی سەكر و بێ 
ئەتەم( فەنای  و  )فەنا  حاڵی  لە  واتە  هۆشیدان، 
دەبینن  شت  یان  دەكەن،  قسە  هەندێك  ئەوا  دان، 
وادەزانن حەقیقەتەكەیان بینیوە، یەكێك لەو پرسە 
گرنگانە مەسەلەی )ئیتتیحادە(، لە دوای ئەوەی بە 

درێژی باسی دەكات دەفەرموێت:
لەو  زۆر  هەڵخلیسكانی  پێ  جێگەی  پرسە  ئەم 
كەوتوون،  تێـی  نەشارەزایی  بە  كە  كەسانەیە، 
هەركەسێك قەدەمی ڕاسیخ و شارەزایی لە زانستی 
بۆ  لەویان  یەكێكیانی  لەوانەیە  نەبێت،  مەعقوالتدا 
جودا نەبێتەوە، كە قوربی مەعنەوی خۆی دەبینێت 
لە خوداوە، سەیر دەكات وەك گەوهەری درەوشاوە 
خۆی  ڕازاوەتەوە،  حەقیقەت  جوانكاری  بەخشڵی 
نابینێت و تەنها خودا دەبینێت، خۆی لەبیـر دەكات و 
تەنها خودا دەبینێت، بۆیە وشەی: )أنا الحق( دێت بە 
زاریدا، ئەوەش وەك بینینـی نەساراكان بۆ حەزرەتی 
وایان  دەبینـی،  تێدا  خودایان  تەجەللیاتی  كە  عیسا، 
دەزانی خودایە، ئەمیش هەروا لە هەڵەدایە وەك ئەو 
كەسەی بەسەر هاتووە، كە وێنەی خۆی لە ئاوێنەدا 
دەبینێتەوە، كە ئەو وێنە ڕەنگینەی تێدا بەرجەستەیە، 
وادێتە خەیاڵیەوە كە ئەوە ئەسڵی ئاوێنەكەیە و ئەو 
دوورە  زۆر  ئەوەش  ئاوێنەكەن،  ڕەنگی  ڕەنگانەش 
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لە ڕاستيیەوە، چونكە ئاوێنەكە لە زاتی خۆیدا هیچ 
ڕەنگێكی نییە، و حاڵی وایە كە قەبوڵی ڕەنگی هەموو 
خاوەن ڕەنگەكان دەكات، بەشێوەیەك كە مرۆڤ وا 
خەیاڵ دەكات، كە ئەوە وێنەيی و ڕەنگی نینۆك و 
نەشارەزا،  منداڵێكی  نموونە  بۆ  خۆیەتی.  ئاوێنەكە 
یەكەمجار كە ئاوێنەیەك دەبێنێت یەكسەر وا گومان 
)زۆریش  ئاوێنەكەدایە،  لەناو  مرۆڤەكە  كە  دەبات 
هەبوون كە خۆیانیان لە ئاوێنەدا دەدی، دەیانووت 
ئەو كابرا كێیە؟ قسەشم لەگەڵدا دەكات(، زۆر گیان 
لەبەریش هەیە، لەناو ئاوێنەدا شەڕ لەگەڵ وێنەكەی 
خۆیدا دەكات، ئەمە هەموی تەعبیـرە لە نەزانین و 

كەم ئاستیی بیـر و زانست تیایاندا.
وێنەیەكی  هیچ  خۆیدا  زاتی  لە  دڵیش  هەروەها 
نییە،  تێدا  شێوەی  و  شكڵ  و  هەیئەت  نییە،  تێدا 
بەڵكو حاڵەتی وایە، قەبوڵی مەعنا و واتای هەیئەت 
ئەوەی  دەكات،  حەقیقەتەكان  و  وێنە  و  شێوە  و 
لەگەڵیدا  كە  وایە  ئەوە  وەك  ناویەوە،  دەچێتە  كە 
بۆ  تێكەڵیەتی،  حەقیقەت  بە  نەك  بووبێت،  تێكەڵ 
ئەم بابەتە نموونەیەكیان هێناوەتەوە: ئەو كەسەی 
شیشەی شەراب و شەرابی نەدیبـێت و نەیناسێت، 
ئەگەر شیشەیەك ببینێت ئارەقی تێدایە، نازانێت كە 
جیاوازن لە یەك، هەندێك جار وای دەبینێت، كە ئەوە 
تەنها شیشەیە و شەراب نییە، هەندێك جاریش وای 
دەبینێت كە ئەوە تەنها شەرابە و شیشە هەر دیار 

نییە، وەك شاعیر بەمشێوە تەعبیـری لێداوەتەوە:
ِت اَلمُر      َفَتشاَبها وَتشاَكَل اأَلمُر جاُج وَرقَّ َرقَّ الزُّ
ــما َقَدٌح واَل َخٌر ا َخـٌر  واَل َقَدٌح      وكَأنَّ َفكـَأنَّ

لە تەرجەمەیدا دەڵێم:   
شیشە ناسك تر دەبینی، وەك شـــــــەرابی تـــــامـدار

چون یەكی هەردوو بەجارێ، تێكەڵیكردن بە زار
هەروەك و تەنها شەرابە و، جامی خەمری نادیار

جام دیاربوو، لەم دیاری عەشقە خەمرە نادیار
هەروەها لە )مشكاه  االنوار(دا دەفەرموێت: 

لەناكاودا  یەكەمجار  بۆ  كەسێك  نییە  دوور 

وێنەیەی  ئەو  ببات  واگومان  ببینێت،  ئاوێنەیەك 
تێكەڵ  لەگەڵی  و  خۆیەتی  وێنەی  ئاوێنەكەدایە،  لە 
ببینێت،  شیشەكەدا  لەناو  شەرابە  ئەو  و  بووە، 
واگومان ببات، كە شەرابەكە ڕەنگی شووشەكەیە، 
بەاڵم ئەگەر چەندین جار ئەم دیمەنەی بینـی و الی 
تیایدا  شارەزایی  و  زانستيی  و  بوویەوە،  ئاسایی 
تەواوكرد، ئەو كاتە حاڵەتەكە بەتەواوی دایدەگرێت 
و   دەبێت  پێوە سەرقاڵ  ڕۆحی  و  گیان  هەموو  و 

شیعرەكەی سەرەوە دەڵێتەوە)8(.  
خوێنەری بەڕیز:

ئەمەی لەم پێناسە كورتەدا باسمان كرد تەنها 
بۆ  هەوڵدانە  و  محەببەت  دەرگای  لە  تەقەدانە 
شارەزابوونێكی سەرپێیی لە سەرەتاكانی ڕۆچوون 
لەو دەریا بێ پەیەدا، ئەگه رنا ڕاستییەكەی ئەوەیە 
)برو  دەفەرموێت:  نەقشبەند  شاهی  حەزرەتی  كە 
نهێنی  خۆت  بەچاوی  و  ناویەوە  بڕۆ  واتە:  ببین( 

ئەسرارەكانی ببینە.

---------------------
سهرچاوهوپهراوێزهكان

رقم   ،4691 برقم  ومسلم   )  5665( البخاری  رواه   )1(
.6011

)2( دیوان الشافعی )151(.
الحسنة  المقاصد  في  السخاوی  ذكره  قدسي  حديث   )3(

برقم 944.
)4( خۆالصەی تەفسیری نامی، ل477.

ل104.  دیوانەكەی،  لعەتاهییە،(  )ئەبو  شیعری   )5(
سەرەتاكەشی ئەمەیە: 

وا َعَجبًا َكيَف َيعصي اإللَه       َأم َكيَف َيَحدُه اجلاِحُد
)6( بۆ درێژی ئەم بابەتە بڕوانە ژیانەوەی زانستەكانی 

ئایین ب2، ل117-115.
نییە،  دیوانەكەیدا  لە  و  ئەخگەلە  شیعری  دەڵێن   )7(
وەدەڵێن شیعری ئیبن و صەمصامی ڕەققاشییە، بڕوانە: )ذیل 
مرآة الزمان(189/3. و اتحاف146/2 وەرگێڕی شیعرەكانیش 

)ئەحسەن(. نووسەری ئەم چەند دێڕەیە.
)8( بڕوانە: إتحاف السادة المتقین 259/2.
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ئه ده بیات و ئه ده بیاتی عیرفانی كوردی

ۆئایینناسی
دهروازهیهكب

وهك

د.سه بور عه بدولكه ریم )شكار(

به راوردكاری 
ۆرا له  ئه ده بی 

 ته وێڵه . دكت
له دایكبووی 1973

فارسی. دوو كتێبی چاپكراو و چه ند وتار و  كوری – 

لێكۆڵینه وه ی باڵوكراوه ی هه یه .

گهورهی بیرمهندی 
و شاعیر كاتێك ساڵ، پهنجا و دووسهد له زیاتر

له بهر

شاعیرێكی گۆڕی سهر چووه كردوو ڕۆژههاڵت_ئێران_ی ردانی
سه )گۆته( ی

ئهڵمان

دهوه،نووسی:بناغهی
اڵتیخوێن

عیرانیڕۆژهه
مسوڵمان)حافزیشیرازی(وشیعریشا

هاڵتیيهكانوهك
دانراوه.شیعرالیڕۆژه

هرڕێزدانانبۆووشه
شیعریڕۆژههاڵتلهس

هیردهكرێت.
یكالمی(س

ستنێكیئاخێوهری)عبادت
پهر
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ژماره )16(
نیسانى 2018

ئه و  ورده ی  سه رنجه   و  هه ڵسه نگاندن  ئه م 
ئاوێته بوونی  و  بارگاویبوون  ئه ڵمانیه ،  شاعیره  
و  ئایین  به   ڕۆژهه اڵت  شیعری  و  كلتوور 
مه عنه ویه ته وه  ده سه لمێنێ . ئه م وته یه  تاقانه  و سه یر 
نیه ، به ڵكو ده بینین لێكۆڵه ری هۆڵه ندی )دۆبرۆین( 
ئێرانی _واده زانین  ئه ده بیاتی كالسیكی  له   ده ڵێت: 
ئافره ت  جوانی  باسی  كه   ڕاسته _دا  كوردیش  بۆ 
له شی  سه ره وه ی  به شی  ده كرێ   هه ست  كراوه ، 
)سه ر، برۆ، ڕومه ت و هتد... باسكراوه  و ئه مه ش 
_جیاواز له  ئه وروپا_ڕوویه كی مرۆڤدۆستی – پتر 

له الیه نی سێكسی -زیاتری ئافره تی تێدایه . 
مرۆڤه   كه   ده رده كه وێت،  ڕاستیيه   ئه و  لێره وه  
مامۆستایانی  _كه   ئاینپه روه ره كان  و  مه عنه ويی 
ئاینی به شێكی گرنگی ئه و توێژه ن _ده بێ  ئه ده بیات 
و ئه ده بیاتی عیرفانی به  گه نجینه  و سه رچاوه یه كی 
زۆربڵندی خۆیان _نه ك الوه كی_دابنێن و ئه مه ش_

النی كه م_له  دوو ڕووه وه  بایه خی خۆی هه یه :
خۆیان  كه سی  تاكه   ئاستی  له سه ر  یه كه م: 
به هره مه ند ده بن له  چێژی مه عنه وی و به هێزبوونی 
هه ستی جوانیناسی _كه  هه ستێكه  خودای گه وره  
جوانيی  له   سه رنجدان  داوای  ئایه ت  چه ندین  به  
–كاك  ده كات  بونه وه ر  سسته می  ڕێكوپێكی  و 
ئه حمه دی موفتیزاده  به  هه ستی دووه می غه ریزه ی 
داده نێت  مرۆڤ دوای )هه ستی پرسیار كردن (ی 
–تا ده گات به  به هره مه ندبوون له  مه عریفه  و په ند 
هه روه ها  و  ڕه وشتییه كان  و  مرۆڤایه تيی  به ها  و 
زمانی  وشه  و  فه رهه نگی   ده وڵه مه ندبوونی 

كوردییان.
مرۆڤی  ڕۆحی  له   نزیكبوونه وه   دووه م: 
به وه ش  و  كوردی  ڕه سه نی  وكلتووری  كورد 
كاریگه ری  بۆ  كاریگه ر  كه ره سته ی  به ده ستهێنانی 
كورد  خوێنه ری  و  گوێگر  له سه ر  دروستكرن 
و  جێگیركردن  گرنگترینیان  ئاستدا:  چه ندین  له  
دامه زراندنی باوه ڕ و به ها ئاینيیه كان له  كۆنه ستی 
به كارهێنانی  ڕێگه ی  له   )الشعوری جمعی( خه ڵكدا 

كوردی_  _كلتووری  كلتوور  هه مان  كه ره سته ی 
و  ناسنامه   شه ڕی  كورد  ئێستادا  له   كه   به تایبه ت 
تر  الیه كی  له   و،  له الیه ك  به گشتی  هه یه   نه ته وه ی 
كلتووری  و  عه ره ب  ناشیرینكردنی  له سه ر  كار 
په یوه سته   پێوه ی  ئیسالم  دواجار  _كه   عه ره بی 
عارفه كان  و  خواناس  شاعیره   وانه زانین  –كراوه . 
مه والنا  ئه وه تا  نه كردبێ .  به مه   هه ستیان  قوڵی  به  
جه الله دینی ڕۆمی  به ڕوونی پێمان ده ڵێت: هێزیكی 
نادیاری خودایی له  ده رونمه وه  پێم ده ڵێ شیعر بڵێ 

و به  فارسیش بیڵێ : 
ای كه  میانی جان من تلقین شعرم می كنی    
گرتن زنم خاموش كنم ترسم كه  فرمان بشكنم

فارسی گو كه  جمله  دریابند    
گرچه  از این غافل و در خوابند

هه مان هه ست و به رپرسیارێتی مه عنه وی وا له  
)مه حوی( ده كات، كه  به  كوردی شیعر بنوسێت و 

ئه میش بۆ )پیری دڵ(ی ده گێرێته وه :
بنوسه  ! پیری دڵم ئه مری كرد ئیتاعه م كرد 

له  ئیبتیداوه  به یتێ  موناسیبی دیوان 
گه دایه كی وه كو) مه حوی ( قه له نده رێكی كورد 

میسالی پادشا هی فورسه  ساحێبی دیوان

چۆنسوودلهئهدهبیاتیكالسیكيیو
عیرفانیكوردیوهربگرین؟

واده زانین مامۆستایانی ئاینی به پێی سروشتی 
كاره كه یان ده توانن زیاتر كه ڵك له  چوار ڕه هه ندی  

ئه ده بیاتی كالسیك و عیرفانی وه ربگرن:
1-ڕه هه ندی ناسین و ناساندنی خودا به  خه ڵك.

االیمان(  اركان  باوه ڕ)  بنه ماكانی  2-ڕه هه ندی 
به گشتی.

و  ڕه وشتيی  و  مرۆڤایه تيی  بنه ما  3-ڕه هه ندی 
كۆمه اڵیه تیيه كان.

4.ڕه هه ندی بنه ما سۆزداريی وعیشقیيه كان. 
باسكردنی  سه ر  چوونه   پێش  و  سه ره تا 
مامۆستای  وایه   باش  واده زانم  ڕه هه نده كان، 



ژماره )16(
نیسانى 2018

     76  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
ئاینی به پێی ده رفه ت و هه ولی ڕاستگۆیانه ی –
یببلۆگرافیا و پۆلێن به ندییه ك – كه  چی گرنگه  
بۆ وتاره  ئاینيیه كان و به رنامه كان و كاریگه ره  
له سه ر خه ڵك به گشتی_ بكات  و ئه وكات به پێی 
بكات،  یان ڕاوێژ  بگه ڕێت  بواره   ئه و  سر وشتی 
كه  چ شاعێریك له  و بواره دا شتی هه یه . بۆ نمونه  
له  ڕه هه ندی یه كه مدا_ناسین و ناساندنی خودا _ 
وا ده زانین هه م له  شیعردا _غه زه ل و قه سیده  و 
جۆره كانی تر_ و هه م له  چيرۆكه  شیعرییه كاندا 
شتی  كورده   شاعیرانی  _ی  _مه سنه وییه كان 
زۆر بڵند و به نرخ هه یه  _ پێویسته  ئه وه شمان 
سوبحانی  ناسری  )كاك  وه ك   _ بێت  بیر  له  
به   سه رده مه دا  له م  بانگه واز  كاری  ده ڵێت:   )
و  خودا  هه بوونی  سه لماندنی  له   یه كه م   پله ی 
و  ئیلحاددایه   و  بێباوه ريی  به رپه چدانه وه ی 
لێره وه  هێنانی شیعرێكی _ وه ك ئه م شیعره ی 
پیره مێرد _ كاریگه ری گه وره ی له سه ر گوێگر و 

خوێنه ری كورد هه یه :
خوایه  ئه وانه ی كه  بێ باوه ڕن
هیچیان نه دیوه  وا هه ڵه  وه رن

ئه گینا سه یری باخێكی گوڵ كه ن
ته ماشایه كی به  ئه قڵ و دڵ كه ن

لێی ووردبنه وه  كه  ئه و سه نعه ته  
كێ  ده ڵێ زاده ی خووی ته بیعه ته ! تد.. 

و  )شیرین  له   قوبادی  خانای  نمونه   بۆ  یان 
خوسره و(ه  كه یدا به  ناساندنی خودا و باسكردنێكی 

عيرفانيی و مه عریفی ده ستپێده كات:
به  نامه ی ئه و كه س شیرینی ئه رمه ن 
په یداكه ر فه رهاد په یش بی به  كۆكه ن 

ته عاال جه سونع په روه ردگاریش 
جه كاری شیرین شیرین كرداریش 

په ی نه زه ربازان جه عه رسه ی زه مین 
ئاراست بیساتێ  به  زه وقی شیرین 

له م چیرۆكه  شیعریه دا چه ندین ناساندنی قوڵ و 
نیه - شیكردنه وه یمان  ده رفه تی  كه    – خودا  جوانی 

)40(به یتی  له   زیاتر  خانی  ئه حمه دی  یان  ده بینرێت . 
سه ره تای )مه م و زین( بۆ باسی خودا ته رخان ده كات:

سه رنامێ  نامه  نامی ئه ڵاڵ 
بێ  نامێ  ته  ناته مامه  وه اڵ 

ئه یمه تڵه عی حوسنی عشق بازی 
مه حبوبێ  حه قیقی و مه جازی 
ئه ی خالقی ئه رز و ئاسمانان

وه ی فالیقی جومله  ئینس و جانان 
یان سه ره تای دیوانی نالی به  شیعری بڵندی:

ئه ی جیلوه ده ری حوسن و جڵه وكێشی ته ماشا 
سه ر ڕشته ی دین بێ  مه ده دی تۆ نیه  حاشا 

له الیه ك و  به  ده رخه ری جوانییه كان  كه  خودا 
ڕێگه ی  له    _ ته ماشاكردن  و  سه رنج  ڕاكێشه ری 
یاسا  ئه م  و  ده زانێت  تر  -له الیه كی  چاوه وه  
گه ردونیه ش ده به ستێته وه  به وه ی، كه  ئه گه ر مه ده د 
ڕێگای  نه بێت  بۆ مرۆڤ  تۆ _خودا_  هاوكاری  و 

ڕاست و بینینی حه قیقه ته كان حاشا ڕوونادات.

ڕهههندیدووهم:بنهماكانیباوهر
له   به تایبه تی  و  گشتی  به   كوردیدا  شیعری  له  
فێركاری  ڕه هه ندێكی  زیاتر  كه   شیعردا،  هه ندێ  
ئه م ڕه هه نده  زۆرتر ده بینرێت ،  )تعلیمی(یان هه یه ، 
)مه وله وی(  عه قیده (ی  )زوبده ی  نمونه  وه ك  به  
_كه   ئیسالمی  بیروباوه ڕی  پوخته ی  به  شیعر  كه  
ده كرێ له  هه ندێ  شۆیندا سه رنجی له سه ر هه بێت_ 

به  ئاستێكی ساده  و قوڵ و پوخت ده خاته  ڕوو.

ڕهههندیسێیهم:بههامرۆڤایهتيیو
ڕهوشتیوكۆمهاڵیهتیيهكان

ئه گه ر سه یری دیوانی شیعری شاعیرانی كورد 
بكه ین، ڕه نگه  شاعيرێكی كالسیكمان ده ستنه كه وێت، 
و  ڕه وشتيی  و  مرۆڤایه تيی  به ها  باسی 
كۆمه اڵیه تیيه كانی _به  ڕاسته وخۆ  یان ناڕاسته وخۆ 
نوێدا  له  كۆن و  باسكردنانه ش  ئه و  _نه كردبێت و 

_كاریگه ری زۆری له سه ر خه ڵك هه یه :
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له  ده ستی دۆستی دووڕوو دڵم ته نگه  
فیدای ئه و دوژمنه بم كه  یه ك ڕه نگه     

  )مه حوی(
كه  خاكی خاكی دامه ن به  وه گه رنه  تۆزی به ربادی
كه  ئاوی ئاوی گه وهه ر به  وه گه رنه  بڵقی سه رئاوی
)نالی(
ڕه هه ندانه   له م  باسكردن  گشتی  به شێوه یه كی 
شاعیرانی  له   جگه   زۆره ،  كورد  شاعیرانی  الی 
كالسیك، الی شاعیرانی نوێ ، بابه ته  كۆمه اڵیه تيی 
و ڕه وشتیيه كان الی هه ندێك شاعیر زیاتر ده بینرێ  
هه ر  )بێكه س(.  و  )قانع(  و  )پیره مێرد(  الی  وه ك 
_له به رگرنگی  بۆكردنه   ئاماژه   شایانی  لێره شدا 
له   خه ڵك  له سه ر  شاعیران  شیعری  كاریگه ری 
كۆمه اڵیه تيیه وه _ده بینین  و  ده روونيی  ڕووی 
وه ك  به توانای  ده روونناسێكی  و  كۆمه ڵناس 
)د.موحیه دین محه مه دی خانی( له  سه رجه م بابه تی 
كۆڕ و سیمیناره كانیدا پشت به  شیعری شاعیران 

ده به ستێت.
چوارهم:ڕهههندیبنهماسۆزداریوعشقیيهكان

و  سۆزداريی  مه سه له   كه   تێدانیه ،  گومانی 
باوه ڕ  بناغه ی  و  گرنگن  زۆر  خۆشه ویستیيه كان 
كارلێكی  و  كه  خۆشه ویستی  داده مه زرێت،  كاتێك 
قه لبی هه بێت، ئه مه  له الیه ك، له  الیه كی تره وه  دنیای 
نوێ _گه رچی ده وترێ  دونیای عه قاڵنیه ت و زانسته  
– دنیای ئازادی و جڵه و شلكردن  بۆ حه ز و خولیا 
و ئاره زوو و سۆز و ئه وینداريیه  و بزوێنه ره كانیش 
كه ره سته ،  هه مان   له   گرنگه   بۆیه   هێزن،  به   زۆر 
به ده ستبهێنین.  سۆزداری  بونیادنه ری  كه ره  سته ی 
ئه گه ر سه یر بكه ین شاعیرانی كالسیكمان هه ستیان 
به م الیه نه  گرنگه  كردووه  و ویستویانه  ئه م هه سته  
دروست  و  مرۆڤدۆستانه   ئاڕاسته ى   به   مرۆڤانه  
چیرۆكی  كه   خانی  ئه حمه دی  بڕوات.  قوڵه كه ی  و 
پێشتر  نوسیوه -كه   زینی(  و  )مه م  ئه ڤینداری 
گێڕاویانه ته وه   ده ماوده م  خه ڵك  و  بووه   فۆلكلۆر 
هێناوه  و ئه م ده یه وێت  له و  ڕێگه یه وه  مرۆڤی كورد 

به ره و كه ماڵ و مه عنه ویه ت ببات:
 خانی ژ كه  مالێ  بی كه مالی

مه یدانا كه مالێ  دیت خالی
ئه و زۆر به  ڕوونی ده ڵێت مه به ستیه تی:       

ته  سفیه ی دل ببت مه  حاسل 
هه ڤ ده  نگ ببم دگه ل عه نادل

وزین( )مه م  ڕیگه ی  له   ده یه وێت   خانى  واته  
ه وه  خاوێنكردنه وه  و ته زكیيه ی دڵ له  مرۆڤه كاندا 
ئه نجام بدات به  جۆریك ببنه  به شێك له  ده نگی كۆی 
بونه وه ر و پێكه وه  یاد و ته سبیحات ئه نجام بده ن.

هه رلێره دا گرنگه  ئاماژه  به وه  بكه ین-كه  ئێمه  له  
نامه ی دكتۆراكه ماندا به  پشتیوانی خوا-ده ركمان 
به وه  كرد، كه  مه وله وی زۆر ده روونناسانه  مرۆڤ 
له  هه موو بواره  سۆزداريی و مرۆڤایه تیه كاندا-به  
مرۆڤيیه وه   ته واو  نشێويیه كانیه وه -له   و  به رزی 
)كامال انسان( به ره و مرۆڤی ته واو)انسانی كامل(

و بڵندبوونه وه  و گه وره بوونی مه عنه وی ده بات. 
كه واته  ئه م ڕه هه نده  و سێ  ڕه هه نده كه ی پێشوو، 
بوارێكی گرنگه  بۆ كاركردنی مامۆستایانی ئایینی. 
به اڵم شتێكی گرنگ، كه  ده بێت له بیری نه كه ین، 
تایبه تمه ندی  و  سروشت  ناسینی  له   بریتيیه  
مه رجی  ئه ده بناسی  چونكه   ئه ده بیات،  و  شیعر 
بنه ڕه تی مامه ڵه ی دروسته  له گه ڵ ئه ده بدا و ئه و 
ڕووداوه ی كه  له  مێژووی ئیسالمدا ده یگێرنه وه ، 
عومه ری  پێشه وا  الی  ده باته   پیاوێك سكااڵ  كه  
كوڕی خه تاب )خوای لێی ڕازی بێت( كه  شاعیرێك 
به ناوی )حطيئة( له  میانه ی شیعریكدا كه  ڕواڵه تی 
كردووه ته  سه ر،  هێرشی  و  داشۆرین  ستایشه ، 
شیعرناسێك  و  شاعیر  و  نادات  بڕیار  ئه ویش 
ده كاته  داوه ر ڕاوێژی پێ  ده كات و دواتر بڕیار 
شارستانیه ته .  و  زانست  نمونه ی  ده دات-ئه مه  
كه واته  گرنگه  مامۆستایانی سه روه ر و به ڕێزی 
ئاینیمان ئه ده بناس و گه وهه رناس بن، به رله وه ی 
شاعیرانمان  فرۆشی  گه وهه ر  بازاڕی  له   ڕوو 

بكه ن.
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تەوەرى داهاتوو

گۆڤارى خاڵ بابه تى )فه توا له  نێوان ملمالنێى سياسيى و ئه ركى شه رعيدا( ده كاته  ناونيشانى ته وه رى 
ژماره ى داهاتووى گۆڤاره كه ، له و چوارچێوه يه شدا ده خوازێت لێكۆڵينه وه  له م بوارانه دا بكرێت:

1ـ فه توا چييه ؟ مه رجه كانى موفتى كامانه ن؟
2ـ  مه به ست له  فه تواى سياسى چييه ؟

3ـ مێژووى فه تواى سياسى بۆ كه ى ده گه ڕێته وه ؟
4ـ چۆن فه توا ده كرێته  چه كى يه كاليى كردنه وه ى ملمالنێ سياسييه كان؟

5ـ ئاينى ئيسالم چۆن له  به كارهێنانى فه توا بۆ به ده ستهێنانى پله وپايه  و ده ستكه وت ده ڕوانێت؟
6ـ ده سه اڵتداران چۆن سوود له  فه توا و موفتى وه رده گرن بۆ به رژه وه ندى خۆيان؟

7ـ ئايا فه توا ده قێكى پيرۆز و نه مره ياخود به پێى گۆڕانى شوێن و كات ئه ويش ده گۆڕێت؟
8ـ تا چه ند ده توانرێت سوود له  زانستى نوێ وه ربگيرێت له  بوارى فه تواداندا؟

9ـ مه ترسییه كانی فه توای سیاسی بۆ سه ر ئاینی ئیسالم كامانه ن؟ 
10ـ ئایا ئه مڕۆ فه توا كاری تاكه  كه سه  یان ده سته جه معی؟ 

ـ داواكارين له  نوسه رانى به ڕێز، لێكۆڵينه وه كانيان له سه ر ئه و ته وه ر و بوارانه ى كه  ئاماژه يان 
پێدراوه  تا به روارى )2018/5/10( بنێرن بۆ گۆڤاره كه مان.

فهتوالهنێوانملمالنێى
سياسيىوئهركىشهرعيدا
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شیعر و سۆفیگه ریی

مسته فای سه ید مینه 

ئه ده بی  له   ماسته ر  سه نگه سه ر،   ،1963 له دايكبووى 

كوردیی، خاوه نى كتێبێكی چاپكراو و ژماره يه ك كتێبى 

رگێڕدراوه .
وه 
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شیعر هه واری سۆز و ئه ندێشه  و زمانی ڕاز 
و هێما و نهێنییه ، عیرفانیش هه ر له  گیانپه روه ریی 
و ئیلهام سه رچاوه  ده گرێت، هاوسه رچاوه یی، ئه و 
سه ره نجام  و،  خستوونه ته وه   نزیك  لێك  دوانه ی 
شیعر به  ئاوێته بوونی له گه ڵ عیرفان و سۆفیگه ریی، 
گۆڕانی گه وره ی به سه ردا هاتووه . دیاره  شیعر و 
ده گونجێن،  پێكه وه   ته واو  عیرفان  و  سۆفیگه ریی 
چونكه  شیعر جه زبه ی ده روونيی و سۆز و عاتیفه  
و خه یاڵه ، عیرفان و سۆفیگه ریش، هه ر الیه نی گیانی 
مرۆڤ و كه ف و كوڵ و هه ڵچوون و جه زبه ی دڵ 
له و  هه ر  عیرفانیش  و  ئایینی  شیعری  ڕووحه ،  و 

سۆنگه یه وه  سه ریهه ڵداوه .
پاش  له   دیارده یه ك  و  شت  هه موو  هه ڵبه ت 
سه رهه ڵدانی، ورده  ورده  گه شه  ده كات و ده گاته  
قۆناغی تێر و ته واویی ... شیعریش به  ئاوێته بوونی 
ئه و  ناوه ته   پێی  سۆفیگه ریی،  و  عیرفان  له گه ڵ 
نهێنیی  و  ڕاز  زمانی  هه ردووكیان  ئاخر  قۆناغه ، 
و  عیرفان  له   هه ركام  مرۆڤن.  الیه نی ڕووحی  و 
شیعر سه روكاریان له گه ڵ ئه وین و خۆشه ویستی 
تاكو  هه یه   مرۆڤ  ده روونی  پاككردنه وه ی  و 
و  سه رچاوه   كه   ته واو،  و  تێر  مرۆڤێكی  بیكه نه  
ئه وین  چاوی  به   و،  بێت  خۆشه ویستی  هه وێنی 
له  سه رپاكی ده وروبه ری- به گیاندار و بێگیانه وه  

بڕوانێت .
عارف  چۆن  وه ك  وایكردوه ،  ڕاستییه ش  ئه م 
و سۆفییه  گه وره كان زمانی تایبه تی خۆیان هه یه ، 
چونكه   هه بێت؛  خۆی  زمانی  عیرفانیش  شیعری 
و  جۆش  هه موو  ئه و  ده ره قه تی  ئاسایی  زمانی 
ده ریای  ئه و  و،  ڕووحییه   هه ڵچوونه   و  خرۆش 

گه وره ی سۆزه  نایه ت: 
من این حروف نوشتم چنان كه  غیر ندانست      

تو هم زروی كرامت چنان بخوان كه  تو دانی
 )حافز(
خه ڵك  كه   وانووسین  قسانه م  ئه م  من 

خۆت  كه رامه تی  به گوێره ی  تۆش  نه گات،  تێیان 
بیانخوێنه وه  و تێیان بگه .

زوبانی ئێمه  ناڵه  و ئاهه  قه تعا
زوبانی وا ناگرێ  بوڕهانی قاتیع 

 )مه حوی(
عشق را گوهر زكانی دیگر است

مرغ عشق را ز ێ شیانی دیگر است 
درنیابد كس زبان عاشقان

زآنكة عاشق را زبان دیگر است 
گه وهه ری عیشق سه رچاوه كه ی كانێكی دیكه یه ، 
له   كه س  دیكه وه یه ،  هێالنه یه كی  له   ئه وین  مه لی 
عاشق  زمانی  چونكه   تێناگات؛  عاشقان  زمانی 

زمانێكی دیكه یه .
تایبه ت  له به رئه وه  عارف و سۆفیيه كان زمانی 
به خۆیان هه یه ، مه عنای تایبه تی خۆیان به و وشانه  
ده به خشن، كه  له  ده ره وه ی بازنه ی خۆیان هه ڵگری 
ئه ویندارانیش  وشه ی  ته نانه ت  دیكه ن،  مه عناگه لی 
بۆ خۆیان وه رده گرن و به  مه عنای دیكه  به كاریان 
دێنن، هه ر ئه مه شه  وایكردووه  گه لێك جار توێژه ر 
چه ندان  مه به ستی  تێگه یشتنی  له   نووسه ران  و 
شیعر به  هه ڵه  بچن و شیعری عیرفانی و دڵدارییان 

لێ  تێكه ڵ بێت...
سه رهه ڵدانی ئه م جۆره  زمانه ش بۆ گه لێك هۆ 

ده گه ڕێته وه  له وانه :
نهێنی و هه ڵچوون  ناتوانێت  ئاسایی  1. زمانی 
و جه زبه ی ڕۆحی عارفان و شاعیرانی سۆفی و 

عارف ده رببڕێت:
مرا هرگه  سخن گویم شود عالی سخن لیكن

نگهبانم خرد باشد ز گفتن كان زیان دارد
به   وه فایی  وه ك  گه وره ی  شاعیرێكی  ئه گه ر 
له  شیعره كانی كراونه ته   بێنینه وه  كه  زۆر  نموونه  
تێگه یشتوون،  دڵدارییان  شیعری  به   و  گۆرانی 
دوو شیعر  با  ده بێته وه ،  ته واو ڕوون  مه به سته كه  

كه  هه ردووكیان كراونه ته  گۆرانی، بكه ینه  به ڵگه : 
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نه خۆش و مه ستی دوو چاوی كاڵم
حه قم به  ده سته  ئه گه ر بناڵم 

فه رمووت: چلۆنی؟ چ بڵێم عه زیزم؟
دوور له  زولفی تۆ كافر به  حــــاڵم
به یادی چاوت چوومه  خه رابــات

له  ڕه هنی )مه ی(دا خه رقه  و به رماڵم
من مورغی قودسی له  المه كان بووم
ئیالهی، ڕووحـــــــمێ ، شـــكسته  باڵــم
شــــــــــه وێكی تاریك، ڕه هێكی باریك

هه ر به  ئومێدی چرای جه ماڵم
ده مێكی بـــا بێ  ده وای دڵم كا
بـــــه  چاوه كانی گه لێ  بێحـــاڵم

)62-63(دیوان
كارێكی  )زوڵف(  و  كاڵ(  )چاوی  لێره دا 
چاوخه ڵه تێنیان ئه نجامداوه  و ڕواڵه تێكی دڵدارییان 
به  شیعره كه  داوه ، هه رچه نده  وه فایی له  دیارترین 
شیعری ئاینیشدا، ئه و جۆره  وشانه ی به كارهێناون 
به اڵم  وه فاییه ،  شیعری  دیاری  خه سڵه تی  ئه وه   و 
دواتر وشه ی سۆفیگه ریی و خواناسیی به كارهێناوه  
و،  )مه یخانه (یه   فه رهه نگدا  له   كه   )خه رابات(  و، 
)جه زبه   بۆ  مه ی  خانه قا(و،  و  )ته كیه   بۆ  هێمایه  
حاشاهه ڵنه گرن...  به ڵگه ی  حه قیقی(،  عه شقی  و 
قودسی- مورغی  به   خۆی  هاتووشه   كه   شاعیر 
مه لی پیرۆز(ی ڕه ها و بێ  جێ  و مه كان داناوه ، كه  
ئێستا به هۆی تاوانه وه ، باڵی شكاوه  و، ئازاديی و 
ڕه هاییه كه ی نه ماوه ، داوای كۆمه ك له  خوا ده كات، 
بۆ  ئاماژه   و  ده كاته وه   یه كال  بابه ته كه   به ته واوی 
ڕۆژی بناوان ده كات، كه  مرۆڤ ئه وكاته  هه ر گیان 
بووه  و  نه خراوه ته  به ر الشه  و، هێشتا ڕه هه نده  
ماددییه كان سنووربه نديیان نه كردوه  و شاعیرانی 
كالسیك _له وانه ش وه فایی_ به  ڕۆژی »ئه له ست« 

ناویان بردووه .
له  شیعری )له به ر نازی چاوبازان(یشدا، وه فایی 
هه ر وایكردووه ، ئه م شیعره ش به  ڕوخسار دڵداریی 
و به  نێوه رۆك ئاینییه  و، چه ند وشه  و ده ربڕینێكی 

سۆفيیانه  ده بنه  نیشانه ی ئه و مه به سته :
له به ر نازی چاوبازان خورد و خه وم خوێناوه 

به  تیری تیرئه ندازان چ بكه م جه رگم بڕاوه !
شێت و شه یدا و سه حرایی ده گریم هه روه ك )وه فایی(
چ بكه م له  دڵه ی سه ودایی، په ریان ده ستیان لێداوه 
عیشوه ی ڕووی تۆ هه ر خۆش بێ ، موشكیل گوشا 

و سه رخۆش بێ  
برۆت بادی نه ورۆزیی گرێی زوڵفت كراوه 

زوڵفت جێی بێقه راران، ڕووت ڕۆژی شه و بێداران
ئه مان ئه ی شای گوڵزاران ڕوحمێك تاڕوحم ماوه !

با شه و بڕوا سه حه ر بێ  باغی گواڵن وه به ر بێ 
گه ر تۆ مه یلت له سه ر بێ، كافر ئیسالمی ناوه !
له  سایه ی چاوه كانی بوومه  ڕه ندی خه رابات

له  الی پیری مه یخانه ، خه رقه م له  گرۆی مه ی ناوه 
له  ده ردی بێده رمانیی، كه وتوومه  سه رگه ردانیی

به  جوابی )لن ترانی(، چ بكه م ڕووحم سووتاوه !            
)دیوان 153-151(
بۆ  هێماداره   زمانه   و  نهێنیی  و  ڕاز  ئه و   .2
چونكه   له مه ترسیی،  خۆالدانه   و  حه شاردان  خۆ 
ئه گه ر  و،  نییه   ئاسان  زمانه   ئه و  تێگه یشتنی 
لێكبدرێته وه   ڕووكه ش  و  ڕواڵه تی  به شێوه یه كی 
ئه گه ری خراپ چاوه ڕوانی خاوه نه كه یانه ، وه ك له  

مه نسووری حه لالجدا ڕوویدا.
دیدی ان یار كزو گشت سردار بلند

جرمش این بود كه  اسرار هویدا می كرد
 )حافظ 109-1379(
سۆفییه كی  تۆڵه ی  و  توند  و  سفت  زمانه   ئه و 
گه وره ی وه ك مه حویش هه ر بۆ ئه وه  ده گه ڕێته وه ، 
چونكه  مه حوی بیری وردی فه لسه فيی و عیرفان 
كردووه   تێكه ڵ  شیعره كانیدا  له   سۆفیگه ریی  و 
وشه دا  به   یاریكردن  له   و  بابه ته   له و  ئه وه نده   و، 
ڕۆچووه ، مرۆڤی ده ستبژێر و ئاست به رز نه بێ ت، 

له  شیعره كانی تێنا گات:
له  عوششاق و ڕه قیب ئه و شۆخه  چاوی لوتفی وه رگێڕا 
كه  ئاسك ئاده می یا سه گ ببینێ ، غه یری سڵ چ بكا؟!
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چ حاجه ت نه رگسی مه ستت بكه م وه سفی به  مه خمووریی
كه  چاوی سوورمه كێشراوی خودایی بێ ، له  كل چ بكا؟! 
)دیوان 15(                           
دیاره  شیعری عیرفانی ڕه وش و ژیانی تایبه تی 
دنیابینییان  و  تێڕوانین  و  بیروبۆچوون  و  عارفان 
له   هه ر  خوێندنه وه ش  شیعر  ڕوونده كاته وه ...، 
كۆنه وه  له  ته كیه  و خانه قایان و له  كۆڕ و مه جلیسی 

سۆفیان شتێكی ئاسایی و باو بووه .
یه كه م  440ك(  )357ك-  الخیر  ابو  سعید  ابو 
نه خۆشیی  چاره سه ری  بۆ  شیعری  بووه   كه س 
به كارهێناوه ،  ڕێبواران  ماندوێتیی  البردنی  و 
یه كه م  مردووه ،  )525ك(ی  ساڵی  كه   )سه نایی(ش 
شاعیره  شیعره كانی بۆنی سۆفیگه رییان لێ بێت.....
ماوه یه ك دوای ئه وه  محه مه د عه تتاری نیشاپووری 
)540ك-628 ك( دێت، كه  یه كێكه  له  شاعیره  هه ره  
گه وره كانی سۆفی، كه  هه موو غه زه ل و چوارینه  و 
ده ربڕینی هه ڵچوون و  بۆ  به یتییه كانی خۆی  دوو 
جه زبه  و خه یاڵی سۆفیانه  ته رخانكردوون و، )منطق 
الطير(ه كه ی له  هه ره  گرنگه كانیانه .... له  سه ده ی) 7 
و 8(ی كۆچیدا، به هۆی ڕه وشی تایبه تیی سیاسيی 
و كۆمه اڵیه تییه وه ، سۆفیگه ریی و شیعری عیرفانیی 
 )637-604( ڕۆمی  مه والنای  و،  لووتكه   گه یشته  
كه  گه وره ترین شاعیری سۆفیی ئێرانه ، ئه و جۆره  
دوو  و  غه زه ل  به   و  ترۆپك  گه یانده   شیعره ی 
گه وره ی  وه رچه رخانێكی  و  داهێنان  به یتییه كانی، 

ئه نجامدا.
بابه تی  بۆ  زۆری  به شی  شيعر  كه   جاران 

دڵداریی و ستایشی ده سه اڵتداران به كارده هات، 
و  فڕین  كه وته   سۆفیگه ریی  و  عیرفان  باڵی  به  
دووانه ،  ئه و  یه كانگیربوونی  به   سه ره نجام 
كامڵبوون  و  ته واويی  به ره و  هه ردووكیان 
هه ڵكشان، چونكه  له  شیعری سۆفیگه ریی، وێڕای 
و  عه قڵ  له   سوود  خه یاڵ،  و  سۆز  و  هه ست 
له  وه ك  وه رده گیرێت،  فه لسه فه ش  و  حیكمه ت 
 شیعری حافظ و سه عدی و مه والنا و مه وله ویی 

تاوه گۆزیی و مه حوی و....هتد دا ده بینرێت.
وه ك  عیرفان،  و  سۆفیگه ریی  له گه ڵ  شیعر 
و،  یه كديی  ته واوكه ری  بوونه    ، باسمانكرد 
ڕیشه یی  گۆڕانكاری  چه ندان  شیعر  به وهۆیه وه  

به سه ردا هاتن، له وانه :
كیسه كێشیی  و  نابه جێ   ستایشی  نه مانی   .1
)تملق(، چونكه  سۆفییه كان دنیایان به  كه م ده گرت 

و حه زیان له  ناوبانگ و ستایشی خه ڵك نه بوو.
و  خوا  ستایشی  په یداكردنی  ڕمێن   .2
و  كاربه ده ست  ستایشی  له جیاتی  پێغه مبه ر)د.خ( 

ده سه اڵتداران.
قسه ی  و  جنێو  شه ڕه   له   دووركه وتنه وه    .3
و  خواناسیی  به   بایه خدان  هه جوو،  و  سووك 

له خواترسان و پاككردنه وه ی دڵ و ده روون.
به ره و  شیعر  هه ڵخلیسكانی  له   ڕێگرتن   .4

زه لكاوی به ره ڵاڵیی و ئاره زووبازیی.
5. تێكه ڵكردنی حیكمه ت و فه لسه فه  له گه ڵ شیعر 

له الیه ن شاعیرانی سۆفيیه وه .
6. جه ختكردن له سه ر سۆز و خۆشه ویستی و 

لهنێوشاعیرانیكورد،ئهوانهیسۆفیشنین،
شیعریخواناسانهوئاخنراوبهسۆزیئاینییو

خواناسییههردهبینرێ

;
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میهره بانی و چاكه  و دادپه روه ریی و دووركه وتنه وه  
له  خراپه  و به دكاریی و ڕق و قین.

به هۆی  شیعر  زمانی  ده وڵه مه ندبوونی   .7
به كارهێنانی وشه  و زاراوه ی سۆفیگه ریی.

له   بێمنه تیی  و  سه رفرازیی  به   هه ستكردن   .8
به های  و  ڕێز  تۆخكردنی  و  سته مكاران  ئاقاری 

مرۆڤ.
له مه ڕ  ئه ویندارانه   تێڕوانینی  9. جوانیناسیی و 

گه ردوون و سه رجه م دروستكراوه كانی خوا.
و  شیعر  مه عنای  و  چه مك  قووڵكردنی   .10

ناچاركردنی خوێنه ر بۆ تێڕامان و بیركردنه وه .
و  خوا  به ندایه تی  و  ناسین  له   11.جه ختكردن 
په یڕه وی كردن له  ئیسالم و باسكردنی بابه تگه لی 

ئاینیی.
و  مێژووییه كان  ڕووداوه   باسكردنی   .12
بابه ته   له   خه ڵك  له گه ڵ  هاوده ردیی  ده ربڕینی 

كۆمه اڵیه تیيه كان و كاره سات و كێشه كاندا.
كۆمه ڵه   وه ك   ، كوردیش  شاعیرانی         
گرنگه   الیه نه   له و  ئاوڕیان  خواناس،  كه سێكی 
سۆفیش  شاعیرانه ی  ئه و  ته نانه ت  داوه ته وه ، 
ڕۆنه چووبوون،  هێنده   عیرفانیشدا  له   و  نه بوون 
سۆزی ئاینیی و خواناسیی له  شیعره كانیاندا هه ر 

ڕه نگیداوه ته وه .
شیعره كانیمان  شاعیره   كۆنترین  كه   باباتاهیر 
ئێستا  پێش  ساڵێك  هه زار  و  گه یشتبێ   به ده ست 
بووه ، شیعره كانی وه ك عارف و سۆفیيه كی گه وره  
له  ده ورووبه ری ڕاده مێنێ ،  ده یناسێنن، چونكه  كه  

ته نها خوای وه دیهێنه ر ده بینێ :
به  ده ریا بنگه ره م ده ریا ته  وینه م

به  سه خرا بنگه ره م سه حرات ته  وینه م  
له  ڕووی ساده یی و دنیا به  كه مگرتنیش ده ڵێ :

من ئه و بێباكه م كه  ناوم قه له نده ره  و نه  ماڵ و 
حاڵم هه یه  و نه  ئارام و شوێن، كه  ڕۆژ ده بێته وه ، 
به  دنیادا ده گه ڕێم، كه  شه ویش دادێت، سه رم وه  

خشتێك ده كه م و لێی ده نووم:
موو ئان ڕه نده م كه  نامه م بێ  قه له نده ر

نه  خون دیره م نه  مون دیره م نه  له نگه ر
چوو روز ئایه د بگه رده م گه ردی گیتی

چوو شه و ئایه د به  خشتی وانه هه م سه ر
بلیمه تی  شاعیرێكی  كه   جزیریش،  مه الی 
به  هه موو  ئه وینی خوایی  سۆفیگه ریی و عیرفانه ، 
دنیا نادات و سوپاسی خوا ده كات كه  له جیاتی دراو 

و دینار و درهه م، ئه وینی خۆی پێ به خشیوه :
میننه ت ژ خودایێ    كو ب عه بدێ  خوه  مه الیێ 
ئیكسیری غه می عیشق    نه  دینار و دره م دا

سۆفیش  ئه وانه ی  كورد،  شاعیرانی  له نێو 
سۆزی  به   ئاخنراو  و  خواناسانه   شیعری  نین، 
نالی  ئه وه تا  ده بینرێ ،  هه ر  خواناسیی  و  ئاینیی 
شیعری  له  زۆر  ته نانه ت  كورد،  شاعیرانی  میری 
ئه ویندارانه شدا، وشه  و زاراوه ی ئاینی به كارهێناوه ، 

كه  ئه وه ش داهێنانێكی گه وره ی نالییه :
تۆ كه  حۆریت وه ره  نێو جه ننه تی دیده م ،چ ده كه ی

له م دڵه ی پڕ شه ڕه ڕ و سینه یی سۆزانمدا؟!
بنه ما  دوو  ئه وین  و  ئایین  ئه وه ی  سه رباری 
هه ره  سه ره كیه كه ی شیعری نالین و، هه رچی زیاتر 
كردووه ،  ڕه نگین  و  نالییان سفت  داهێنانی  ته ونی 
وه ك شاعیرێكی خواناس و مسوڵمان، ئه و شاعیره  
لێ   عارفانه ی  سۆزی  شاكاریدا  چه ندان  له   مه زنه  

ده چۆڕێت:
ئه ی جیلوه ده ری حوسن و جڵه  و كێشی ته ماشا
سه ر ڕشته یی دین بێ  مه ده دی تۆ نییه ، حاشا
فه ییازی ڕیازی گوڵ و میهر و مل و له علی 

ئه ی شه وقی ڕوخ و زه وقی له بت زائیقه  به خشا
)دیوان،76-75(
كردووه   داهێنانی  نالی  دیكه   جارێكی  لێره شدا 
ڕاپسكاندووه   هه جوو  گۆڵی  و  گرێ   له   خۆی  و، 
و، له  كۆتایی قه سیده كه ی )مه ستووره (دا په شیمان 

ده بێته وه ، كه  ئه مه  شتێكی ده گمه نه :
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»نالی« وه ره  هه زلێكی كه  عاری شوعه ڕا بێ 

ڕوو ڕه ش مه كه  پێی سه فحه یی هه ر له وح و كیتابێ 
وا چاكه  خه یاڵ و خه وت ئه سڕاڕی هودا بێ 

نه ك به حسی سوڕووڕ و عه له م و بادی هه وا بێ
  )دیوان 630-629(
و  شیعر  له نێو  خواناسیی  سۆزی  و  ئایین 
ئه ده بیاتی كوردیدا ئه وه نده  ڕیشه دار و كاریگه ره ، 
بیری  كه   قانعیش،  وه ك  شاعیرێكی  ته نانه ت 
هاورده كراویش كاری تێكردووه ، به  ئاشكرا ئه وه ی 

پێوه  ده بینرێت :
وه ره  كورده  باوه ڕ بكه  خودایه  خالیقی دانا

كه  به یه ك له فزی كاف و نون جه میعی ماسیوای دانا
ناكرێ   و  ئاوكێشه   هه ویرێكی  بابه ته   ئه م  هه ڵبه ت 
نموونه  له  هه موو شاعیران بێنیه وه ، به اڵم با كۆتاییه كه ی 

میسكی مه وله وی تاوه گۆزیی پایه به رز بێت:
ئه ی گرد مه وجوودێ  جه  تۆ گرت مایه 

په یدا هه ر تۆ نی)ماسیوا( سایه 
په نهان بی ته نها )وه حده ت( مه وج وه رد

په ی شناسایی )ظهور(ێوه ت كه رد )دیوان 55( 
-دڵه  ڕاگه كه ت خه یلێ  تاریكه ن

پرده كه  سه خته ن خه یلێ  باریكه ن
سارای هیدایه ت تاریك مه وینوون

ڕای نه جات یه كسه ر باریك مه وینوون               
)060-59(

-جفت مه عسییه ت، جه  تاعه ت تاقم 
ڕوو سیای مه جلیس جه رگه ی عوششاقم 

بینای وجوودم خه جله ت ئه ساسه ن
به ختم موخالیف نامه دیم ڕاسه ن\)دیوان 61(

سهرچاوهكان
1. پایه ی وه فایی، مسته فای سه ید مینه ، نووسینگه ی ته فسیر، 2007.

2. تاپیر تصوف و عرفان بر شعر و شاعری، فصلنامه  تخصصی ادبیات 
فارسی، دانشگاه  ا زاد اسالمی مشهد، د.جمشید صدری.

3. دیوانی مه حوی، لێكدانه وه  و لێكۆڵینه وه ی مه ال عبدالكریمی مدرس و 
فاتیح عبدالكریم، چ2، سنندج، 1386.

تهران،  ئه رده النی،  امین  محمد  سۆرانی  كردنه   مه وله وی،  دیوانی   .4
1387شه مسى.

5. دیوانی نالی، لێكۆڵینه وه  و لێكدانه وه ی مه ال عبدالكریمی مدرس و فاتیح 
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سعید نجاری)ئاسۆ(، انتشارات كوردستان، 1390شه مسى.
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مەوالنا خالیدی نەقشبەندی 

یلەكوردستاندا
سۆفیگەر

وێکەرەوەیڕێبازی
ن

پ.ى.د.ئاراس محمد ساڵح

د توێژینەوەی زانستی 
المیيەکاندا. چەن

کتۆرا لە زانستە ئیس
د

یە. ژمارەیەک کتێبی چاپکراوی هەیە. 
باڵوکراوەی هە

یە لە زانکۆی سلێمانی.    
مامۆستا
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ئەگەر بەدرێژایی مێژوو کورد بیرو ڕێبازەکانی 
مەوالنا  ئەوا  وەرگرتبێت،  خۆی  دەرەوەی  لە 
ناوچەکە  گەالنی  و  دەشکێنێت  شەقڵە  ئەو  خالید 
ئايینی  نوێکەرەوەی  پێشەنگێکی  کوردستانەوە  لە 
دەکەون،  شوێنی  و  خۆیان  سەرمەشقی  دەکەنە 
دەرەوەی  لە  و  )دیهلی(  لە  خالید  مەوالنا  ڕاستە 
کوردستان ئەو رێبازە وەردەگرێت، بەاڵم مەوالنا 
دەتوانێت بە بەرگوباوێکی کوردەواری ئەو هەنگاوە 
نوێخوازيیە باڵوبکاتەوە و بە هەزاران شوێنکەوتەی 
بیری  کوردستانەوە  لە  کۆبکاتەوە،  دەور  لە 
باڵودەبێتەوە  نەقشبەندی  ڕێبازی  نوێکردنەوەی 
و  دیمەشق  و  بەغداد  وەک  گەورەکانی  شارە  و 
ئەستەمبوڵ دەگرێتەوە،  زۆری ژمارەی مورید و 
نوێیە  بزاڤە  ئەو  وادەکات  مەوالنا  شوێنکەوتوانی 
لەالیەن دەوڵەتی عوسمانیيەوە حسابی بۆ بکرێت، 
هاتنە دەنگی بابی عالی لە ئەستەمبوڵ و ڕاسپاردنی 
جواڵنەوەکه ی  لەسەر  زانیاری  کە  بەغداد  والی 
مەوالنا  ناچاربوونی  هەروەها  کۆبکاتەوە،  مەوالنا 
کە کوردستان و عێراق بەجێبهێڵێت بەڵگەیە کە ئەو 
بزاڤە نوێیە کاریگەری زۆری هەبووە لە ناوچەکەدا.
مەوالنا خالید لە ساڵی )1773ز( لەناوچەی قەرەداغ 
بەپێوەری  قەرەداغ  ڕۆژگارەدا  لەو  لەدایکبووە، 
ئاستێکی  لە  خوێندەواريیەوە  ڕووی  لە  ئەوکاتە 
بووە  قەرەداغ  لە  خوێندنی  سەرەتای  بووە،  باشدا 
ناسراوەکانی  مەال  سلێمانی، الی  دەچێتە  پاشان  و 
مەال  وەک:  خوێندوویەتی،  کوردستان  ئەوکاتی 
عەبدوڵاڵی  مەال  و  بەرزنجيی  عەبدولکەریمی 
باڵەکایەتيی و  لە ناوچەی  ئیبنوئادەم  خەرپانيی و  
ئەو  الی  خوێندنی  سنەیی،  قەسیمی  محەمەد  شێخ 
مامۆستا گەورانە کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر 

کەسایەتی و پێگەیشتنی مەوالنا.
باردۆخی  مەوالنادا  دەرکەوتنی  ڕۆژگاری  لە 
سیاسی کوردستان بەگشتيی و ناوچەی سلێمانی و 
شارەزوور بەتایبەتی لە دۆخێکی زۆر خراپدا بووە، 
هەموو ئەوانەش بەهۆی هێرش و پەالماری ڕۆم و 

عەجەم لەالیەک و شەڕی ناوخۆی میرەکانی بابان 
لەالیەکی ترەوە بووه ، لەو بارودۆخە قەیراناويیەدا 
توانای  قادری  تەریقەتی  و  ئايینيی  دەسەاڵتی 
ئەو  چاککردنی  لەسەر  کاریگەری  نابێت  ئەوەیان 
دۆخە هەبێت و هەوڵی چاکسازی بدەن، هەربۆیە 
بەدوای  و  چاکسازيی  هەوڵی  دەکەوێتە  مەوالنا 
ئەو  بۆ  دەگەڕێت،  تردا  دەرچەیەکی  و  ڕیگەچارە 
مەبەستەش کاتێک لە ساڵی )1805( سەفەری حەج 
و  نەقشبەنديی  تەریقەتی  هەواڵی  شام  لە  دەکات 
شێخ عوبه يدۆڵاڵى دیهلەوی دەبیستێت، مەوالنا لە 
خولیای  دەکەوێتە  تەریقەتە  ئەو  سۆراخی  دوای 
ئەوەی سەفەری هیندستان بکات و تەریقەتی نوێ 
و  ئەوکات  بۆ  تەریقەتە  ئەو  چونکە  وەربگرێت، 
سەردەمەی کوردستان وەک هەنگاوێکی چاکسازی 

سەیری کردووە)1(.
بێگومان لەناو ژینگەیەکی ئايینی و کۆمەاڵیەتی 
نەخوێندەواريی  کە  کوردستاندا  ڕۆژگارەی  ئەو 
نەبووە  ئاسان  کێشاوە  بەسەردا  باڵی  نەزانی  و 
هەربۆیە  بدرێت،  چاکسازی  و  گۆڕان  هەوڵی 
زۆری  بەربەستی  و  ڕێگر  مەوالناش  هەوڵەکانی 
ئەوەی  گەیشتووەتە  هەتا  دروستبووە،  بۆ 
ناچاری کۆچکردن بووەتەوە و نیشتمانی  مەوالنا 
بەربەستەکانی  سەرەکیترین  لە  بەجێهێشتووە، 

بەردەم پڕۆژە چاکسازیيەکەی مەوالنا:
شێخانی  و  قادريی  تەریقەتی  بوونی  یەکەم: 
لە  بووە  ئايینی  دەسەاڵتی  خاوەن  بەرزنجەیی 
ناوچەی سلێمانی و دەوروبەریدا، شێخانی بەرزنجە 
هەردوو  و  بووە  بەهێز  پێگەیان  ڕۆژگارەدا  لەو 
بەدەست  قادری  تەریقەتی  و  ئاینيی  دەسەاڵتی 
میرەکانی  لەالیەن  لەهەمانکاتدا  بووە،  ئەوانەوە 
هەروەها  کراون،  هاوکاری  و  پشتگیريی  بابانەوە 
لە ناوچەی هەولێر و ڕەواندز بنەماڵەی حەیدەری 
خاوەنی دەسەاڵتی ئاینی بوون، ئەمەش وایکردووە 
لە  ئاینی  تری  هەژمونێکی  دەرکەوتنی  زەمینەی 
مەوالنا  نەبێتەوە،  جێگەی  ئاسانی  بە  کوردستاندا 
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خۆشى باش هەستی بەوە کردووە، هەربۆیە کاتێک 
پێدەدات  ئیجازەی  دیهلەوی  عوبه يدوڵاڵی  شێخ 
بکە،  ئیرشاد  کوردستان  لە  بڕۆرەوە  دەڵێت  و 
بکەم  ئیرشاد  کوردستان  لە  چۆن  دەڵێت:  مەوالنا 
کە هەردوو بنەماڵەی )بەرزنجەیی و حەیدەری( لە 
گۆڕەپانەکەدان، بەاڵم شێخ عوبه يدوڵاڵ دەڵێت بڕۆ 

کاری خۆت بکە)2(.
دووەم: دەوڵەتی عوسمانی، عوسمانیيەکان زۆر بە 
سلێمانيی  ناوچەی  لەگەڵ  مامەڵەیان  هەستیاريیەوە 
کەوتبووە  لەبەرئەوەی  کردووە،  شارەزووردا  و 
سەر سنووری هەردوو دەوڵەتی ڕۆم و عەجەمەوە، 
پەالماری  ترسی  کات  هەموو  عوسمانيیەکان 
ئێرانيیەکانیان بۆ سەر کوردستان و گۆڕانی هەڵوێستی 
کورد و الیەنگیریان بۆ ئيرانیيەکانی هەبووە، هەروەک 
لەالیەن  ڕوویداوە  هەڵوێستە  ئەو  جارێک  چەند 
میرەکانی بابانەوە، بۆیە کاتێک تەریقەتی نەقشبەندی 
و  دەردەکەون  خالید  مەوالنا  وەک  كەسایەتیەکی  و 
لەماوەیەکی پێوانەیی کورتدا خەڵکێکی زۆر لە دەوری 
الی  ترس  ئەمانە  هەموو  کۆده بێتەوە،  تەریقەتەکەی 
عوسمانیيەکان دروست دەکات و هەوڵی کپکردنەوەی 
دەدەن، بۆ ئەو مەبەستەش چەند جارێکی پەیوەندی 
لە نێوان بابی عالی و والی بەغدادا کراوە، بابانەکانیش 
بۆئەوەی لەالیەن ئەستەمبوڵەوە کێشەیان بۆ دروست 

نەبێت پشتگیرييان لە مەوالنا خالید نه كردووه)3( .
و  نەخوێندەواريی  بەرباڵوی  سێیەم: 
و  نەخوێندەواريی  ڕۆژگارەدا  لەو  دواکەوتوويی: 
دواکەوتوويی باڵی بەسەر کۆی گشتی کورستاندا 
و  شەڕ  ئەو  بەهۆی  لەهەمانکاتدا  کێشابوو، 
خراپدا  دۆخێكی  لە  خەڵکی  سیاسيیەوە  نائاراميیە 
بوون، بێگومان گۆڕان و چاکسازی لە بارودۆخێکی 
لەو جۆرەدا  ئابووری  و  و سیاسيی  کۆمەاڵیەتيی 
دواکەوتووی  کشتوکاڵی  كۆمەڵگايه كى  لەناو  و 
سەرەتاکانی سەدەی نۆزدەی کوردستاندا کارێکی 
زۆر زەحمەت بووە و کات و توانا و زەمینەسازی 

زۆری پێویست بووە)4(.

چاکسازیوکاریگەريیەکانی
مەوالناخالیدلەکوردستاندا:

هەموو  لە  بانگەوازەکەی  و  خالید  مەوالنا 
و  کۆمەاڵیەتيی  و  ئاینيی  و  سیاسيی  ڕووەکانی 
لەسەر  هەبووە  زۆری  کاریگەری  فەرهەنگیيەوە 
خۆیدا  ڕۆژگاری  لە  بەڵکو  کوردەواری،  کۆمەڵی 
و  کوردستان  لەناو  بابەتی  و  گەورە  گۆڕانێکی 
هێندە  گۆڕانکاریيانە  ئەو  کردووە،  دەوروبەریدا 
دەنگدانەوەیان هەبووە لەالیەن بەغدا و ئەستەمبوڵ 
ئەو  گرنگترین  لە  کراوە،  بۆ  حسابی  تارانەوە  و 

گۆڕانانە:
یەکەم/ چاکسازی سیاسی: مەوالنا خالید لەکاتێکدا 
بانگەوازی چاکسازی دەکات بارودۆخی کوردستان 
و  کۆمەاڵیەتيی  و  ئاینيی  ڕووەکانی  هەموو  لە 
ڕووی  لە  بووە،  خراپدا  دۆخێکی  لە  سیاسیيەوە 
سیاسیيەوە بەهۆی ملمالنێی میرە کوردەکان لەالیەک 
و پەالمار و هێرشی ڕۆم و عەجەم لەالیەکی ترەوە 
به تەواوى خەڵکی کوردستان ماندوو ببوون بەدەست 
بەردەوامانەوە،  پەالمارە  و  و شەڕ  ئاراميی  نا  ئەو 
مەوالنا هەوڵی ئاشتەوایی دەدات لە نێوان میرەکانی 
ئیتر  کە  لێوەردەگرێت  ئەوەیان  پەیمانی  و  باباندا 
سەر  بۆ  نەگرن  عەجەم  و  ڕۆم  سوپای  دەستی 
واڵتەکەیان و واز لە شەڕ و ملمالنێی یەکتری بهێنن، 
مەوالنا،  بە  دەدەن  پەیمان  میرانە  ئەو  هەرچەندە 
بەاڵم بەو پەیمانەوە پابەند نابن، هەربۆیە لە ڕۆژی 
1820/10/20ز بۆ دواجار مەوالنا بڕیاری کۆچکردن 

دەدات و بە یەکجاری کوردستان بەجێدەهێڵێت.
 هەرچەندە مەوالنا خالید بەشداری کاری سیاسی 
خاوەن  تەریقەتی  شێخێکی  وەک  بەاڵم  نەکردووە، 
پێگەی ئاینيی و کۆمەاڵیەتی هەوڵی چاکسازی سیاسی 
کێشەکانی  لە  نەکردووە  دورەپەرێز  خۆی  داوەو 
و  مورید  خۆی  دوای  لە  هەربۆیە  نەتەوەکەی)5(، 
شوێنکەوتووانی کەسانێکی کەنارگیر و دوورەپەرێز 
نەبوون لە بەرامبەر کێشەکانی میللەتەکەیاندا، بەڵکو 
خودی خۆیان بەشداری کاری سیاسيیان کردووە، 
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بنەماڵەی شێخانی نەهريی و قازی محەمەد و شێخ 
سەعیدی پیران و شێخانی بارزان لەو نمونانەن)6(. 
له   نەقشبەندی  تەریقەتی  باڵوبوونەوەی  دوای  لە 
خێڵەوە  بازنەی  لە  کورد  تاکی  وەالئی  کوردستاندا 
دەگۆڕێت بۆ سنورێکی فراوانتر کە ئەویش بازنەی 

تەریقەت بووە)7(.
کوردی:  ئەدەبی  و  زمان  گەشەکردنی  دووەم/ 
لە  نەقشبەندی  تەریقەتی  باڵوبوونەوەی  هەتا 
کوردی  زمانی  بە  شیعر  تەنها  کوردستاندا، 
نوسراوە، هه رچى پەخشانه  بە زمانه كانی فارسی و 
عەرەبی نوسراوە، مەوالنا بۆ یەکەمجار پەخشان بە 
زمانی کوردی دەنووسێت، نووسینی )عەقیدەنامەی 
لە  گەورەى  گۆڕانێکی  کوردی  زمانی  بە  کوردی( 
بزاڤی ڕۆشنبیريی و زمانی کوردیدا بەرپا كرد، لە 
دوای ئەو هەوڵەی مەوالنا ئیتر نووسینی پەخشان 
بزاڤی  لە ڕووی  دەکات،  گەشە  کوردی  زمانی  بە 
شیعریشەوە ئەدەبی کوردی گەشەی زۆر دەکات، 
کوردی،  )نالی،  بابان  سێکوچکەی  دەرکەوتنی 
شوێنکەوتووانی  و  مورید  لە  هەرسێکیان  سالم( 
هەمووی  بەڵکو  نیە،  خۆڕا  لە  نەقشبەندی 
میرەکانی  ڕاستە  بووە،  مەوالنا  بەکاریگەری 
و  زمان  گەورەی  پاڵپشتێكى  سلێمانیدا  لە  بابان 
فەرهەنگی کوردی بوون، بەاڵم کاریگەری مەوالنا 
مەوالنا  هەوڵەکانی  دوای  لە  و  بووە  زیاتر  زۆر 
زمانی  دەبێتە  یەکەمجار  شێوەزاری سلێمانی  بۆ 
ئەدەبی کورديی و شێوەزاری گۆرانی کە سەدان 
پاشەکشە  بوو  کوردی  شیعری  زمانی  بوو  ساڵ 
دەکات)8(. ئەگەر تەنها بە هاوکاری میرەکانی بابان 
بوایە ئەو گۆڕانە، ئەی بۆچی لە میرایەتی سۆراندا 
ئەو بزوتنەوە شیعريی و ئەدەبیە دروست نەبووە؟ 
ناوەندەکانی  پشتگیری  سۆرانیش  میرەکانی  خۆ 

خوێندن و ڕۆشنبیرییان کردووە)9(.
بواری  لە  کەسێک  یەکەم  وەک  هەنگاوەیدا  لەو 
پەخشان نووسینی کوردیدا دەبێتە پێشەنگ، مەوالنا 
پەخشان  کوردی  زمانی  بە  کەسە  یەکەم  خالید 

ئاینداريی و الیەنی  دەنووسێت و چەمکێکی گرنگی 
فیکريی و ڕۆحی کورد بەشێوەی پەخشان دەخاتە 
بەردەم خوێنەوار و کۆی گشتی کۆمەڵگای کوردی، 
و سەردەمی خۆی  کات  بۆ  نوسینەیدا  لەو  مەوالنا 
هەنگاوێکی زۆر گرنگ و ناوازەی ناوە و ئەو قۆناغەی 
یەک  تەنها  ئاینداری  زمانی  دەبێت  کە  تێپەڕاندووە 
زمان بێت و کوردیش نابێت بە زمانی زگماکی خۆی 
فێری ئاینداری ببێت، لەو کورتە نوسینەدا مەوالنا بە 
زمانێکی زۆر سادە باس لە بنەماکانی ئاینی پیرۆزی 
شەش  لە  کە  ئیمان  ڕوکنەکانی  و  دەکات  ئیسالم 
ڕوکن پێکدێت زۆر بە زمانێکی سادە و بێ گەڕانەوە 
بۆ بابەتەکانی عیلمی کەالم و لەبەر ڕۆشنایی قورئان 
و سوننەتی پیرۆزدا باس دەکات، بەشێوەیەکی وەها 
لێی  نەخوێندەواریش  سادەی  مسوڵمانێکی  هەموو 

تێدەگات و بەهرەمەند دەبێت)10(.
سێیەم/ چاکسازی لە ڕەوشی ئاینيیدا: یەکێک لە 
چاکسازيیە سەرەکیيەکانی مەوالنا خالید چاکسازی 
مەوالنا  کوردستاندا،  ئاینی  ڕەوشی  لە  بووە 
و  تەریەقەت  و  ئاین  میتۆدی  ڕووی  هەرسێ  لە 
زمانی ئایدنداریيەوە چاکسازی کردووە، لە ڕووی 
بۆ  داوە  گەڕانەوەی  هەوڵی  مەوالنا  میتۆدەوە 
سەرچاوە سەرەکيیەکانی ئیسالم، هەرچەندە لەناو 
ڕەوشی ئاینداری کوردستاندا گرنگی بە فەرمودە 
زۆر  خالید  مەوالنا  بەاڵم  نەدراوە،  زانستەکانی  و 
گێرانەوەی  ئیجازەی  و  الیەنە  بەو  گرنگیداوە 
گەورەکانی  زانا  لەالیەن  زانستەکانی  و  فەرمودە 
شامەوە وەک )محمد الکزبری و مستەفا کوردی(

یەوە پێدراوە)11(.
لە  کە  ئاینداریيەوە  زمانی  ڕووی  لە  هەروەها 
ئاسـتێکی قورسدا بووە، زانستەکانی کەالم و فەلسەفە 
تەنها  خوێندراوە  کوردستاندا  حوجرەکانی  لە  کە 
بۆ کەسانی بەتوانا بووە، كۆمه ڵگايه كى کشتوکاڵی 
هیچ  کوردستان  ڕۆژگارەی  ئەو  نەخوێندەواری 
ئەو  بۆ  وەرنەگرتووە،  زانستانە  لەو  سودێکیان 
کوردی  )عەقیدەنامە(ی  خالید  مەوالنا  مەبەستە 
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زمانی  بە  مەوالنا  عەقیدەنامەکەی  دەنووسێت، 
سادە  زۆر  بەشێوەیەکی  لەهەمانکاتدا  و  کورديیە 
دەکات،  ئیسالمی  عەقیدەی  بنەماکانی  باسی 
کەسێکی  هەموو  بەوشێوەیە  باوەڕ  باسکردنی 
ئاسایی تێیدەگات، مەوالنا زۆر باش ئەو ڕاستيیەی 
تاکێکی  هەموو  بۆ  ئیمان  بابەتەکانی  کە  زانیوە 
مسوڵمانە نەک تەنها بۆ توێژی زانایان کە خۆیان 

بە زانستەکانی کەالمەوە سەرقاڵ کردبوو)12(.
 هەروەها لە ڕووی تەریقەت و تەسەوفەوە، ئەو 
تەریقەتانەی لە کوردستاندا بوون لە قەیراندا بوون 
و توانای وەاڵمدانەوەی خواستەکانی تاکی کوردیان 
نەبوو، لەهەمانکاتدا ببوونە بەشێک لەو دەسەاڵتەی 
لەالیەک  ملمالنێکانیان  و  شەڕ  بەهۆی  خەڵکی  کە 
سەرانەی  و  باج  ئەو  بەهۆی  ترەوە  لەالیەکی  و، 
سەپاندبوویان بەسەریاندا تەواو پرزەیان لێبڕابوو، 
نەمابوو،  تەریقەتانە  بەو  هیوایەکیان  خەڵکی  بۆیە 
هەر ئەمەش وادەکات کاتێک مەوالنا بەو تەریقەتە 
نوێیەوە دەگەڕێتەوە دەبێتە جێگەی هیوای خەڵکيی 
دەوری  لە  زۆر  خەڵکێکی  کورتدا  ماوەیەکی  لە  و 

کۆدەبنەوە)13(.
مەوالنا  ژین:  و  دین  بە  گرنگیدان  چوارەم/ 
شێخ  لە  دنیا(ی  و  )دین  ئیجازەی  هەردوو  خالید 
نەقشبەندی  وەرگرتووە،  دیهلەوی  عوبه يدوڵاڵی 
وەک تەریقەتێکی تەسەوفی تەنها گرنگی بەالیەنی 
بکات  کەناگیر  خۆی  و  نادات  ڕۆحی  و  عیرفانيی 
دنیا،  ئاوەدانکردنەوەی  و  خەڵک  خەمەکانی  لە 
خەڵکی  ژینی  و  دین  و  ڕۆح  کاتدا  یەک  لە  بەڵکو 
ئامۆژگاری  هه ميشه   مەوالنا  دەکاتەوە،  ئاوەدان 
شوێنکەوتووانی ده کرد لەناو خەڵکیدابن و ئاگاداری 

کێشە و ئازارەکانیان بن)14(.
الیەنێکی  وەک  تەریقەتەکەی  و  خالید  مەوالنا 
نۆزدەدا  سەدەی  سەرەتای  لە  بەرهەڵستکار 
دەردەکەێت بۆ بە گژاچوونەوەی ئەو ستەمانەی لە 
زۆر  خەڵکێکی  وادەکات  هەرئەوەش  دەکرا،  خەڵکی 
سلێمانیدا  شاری  لە  کاسبکار  و  بازاڕيی  توێژی  لە 
هێزێکی  وەک  زیاتر  نەقشبەندی  بکەون،  شوێنی 
ستەم  دژایەتی  دەیەوێت  و  دەردەکەوێت  شاری 
کۆچکردن  تووشی  مەوالنا  هەرئەوەشە  بکات، 
و  زۆر  بەو  بدات  شەرعیەت  نایەوێت  ئەو  دەکات 
نامەکانیدا  لە  یەکێک  لە  کراوە،  خەڵک  لە  ستەمەی 
کە لە شامەوە ناردوویەتی بۆ موریدەکانی داوایان 
لێدەکات لە دەسەاڵتی ستەمکار و بازرگانی گەندەڵ 
ئاشتیخوازەکانی  هەوڵە  هەروەها  نەبنەوە.  نزیک 
بۆ  نامە  ناردنی  و  باباندا  میرەکانی  لەگەڵ  مەوالنا 
ئاشت  باباندا  میرەکانی  لەگەڵ  هەتا  بەغداد  والی 
بێتەوە، نمونەی گرنگیدانی مەوالنا و تەریقەتەکەیەتی 

بەالیەنی دنیاداريی و خەمەکانی نیشتمانەکەی)15(.
تەریقەتی  نۆزدەدا  سەدەی  سەرەتای  لە 
تەسەوفی تەنها ڕێکخراو بووە لە کۆمەڵگەی کوردیدا 
خۆی  دەوری  لە  مەنسوبی  و  مورید  هەزاران  کە 
کۆکردووەتەوە و توانیویەتی ئاڕاستەیان بکات، بە 
زاراوەی ئەمڕۆ وەک ڕێکخراوێکی فشار بەکاریان 
سیاسی،  دەسەاڵتی  ڕادەستکردنەوەی  بۆ  بهێنێ 
کۆبوونەوەی  و  شێخ  ئیرشادی  شوێنی  خانەقا 
بووە،  ڕابیتە  سازکردنی  و  موریدەکانی  و  خەلیفە 
و  فراوان  ڕێکخراوێکی  ڕابەری  لەوێوە  شێخ 
بەرباڵوی دەکرد، کە پێکهاتبوو لە سەدان خەلیفە و 
مورید و سۆفی لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان و 

مەوالناخالیدیەکەمکەسەبەزمانیکوردی
پەخشاندەنووسێت

;
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واڵتانی جیهانی ئیسالمیدا، خانەقا بارەگای دینيی و 
دنیایی شێخ بوو لەوێوە دەتوانرا هەزاران کەس بۆ 

مەبەستـێکی دیاریکراو ئاڕاستە بکرێن)16(.
پێنجەم/ وەرنەگرتنی موڵک و سامان لە دەسەاڵت: 
عوسمانی  دەسەاڵتدارانی  مەوالنادا  ڕۆژگاری  لە 
هەوڵی زۆر دەدەن بۆ نزیکردنەوەی پیاوانی ئاینيی 
و کۆمەاڵیەتی خاوەن نفوز لە خۆیان، هەتا لە ڕێگەی 
دەستەبەر  خەڵکی  گشتی  کۆی  وەالئی  ئەوانەوە 
بکەن، بۆ ئەو مەبەستەش موڵک و زەويی و دێهاتی 
زۆریان لەسەر تاپۆ دەکەن، هەتا ئێستاش زاراوەی 
ئەو  باوە،  کورددا  لەناو  عوسمانی(  ڕەشی  )تاپۆی 
دەبێت  زۆری  کاریگەری  عوسمانیيەکان  هەنگاوەی 
لە گەشەکردنی سستمی دەرەبەگایەتی لەناو کورددا.
تەریقەتی  شێخێکی  وەک  خالید  مەوالنا 
موڵک  هیچ  و  ناکات  قبوڵ  ئەوە  نفوز  خاوەن 
ڕازای  و  وەرناگرێت  دەسەاڵت  لە  سامانێک  و 
نابێت شوێنکەوتووانیشی ئەو کارە بکەن، مەوالنا 
بۆ  ناردوویەتی  شامەوە  لە  کە  نامەیەکیدا  لە 
هەموو  لە  هەڵکەن  )پشت  دەڵێت:  موریدەکانی 
مەغرور  هەروەها  بنەما،  بێ  نەفامی  کردەوەیەکی 
مەبن بە تواناتان لە تەسەوفدا، تێکەاڵوی کەسانی 
هەلپەرست مەکەن، ئەوانەی داواتان لێ دەکەن الی 
دەسەاڵتداران کاریان بۆ بکەن.. هەوەها تێکەاڵوى 
پاشا و ئاغا و دەسەاڵتداران مەکەن، چونکە توانای 
ئێوە لەو ئاستەدا نیە ئەوان ئیساڵح بکات.. هەروەها 
و  دەست  و  لەوانە  کەس  هیچ  بەدواوە  ئەمڕۆ  لە 
پێوەندەکانیان مەخنە ناو تەریقەتەوە، هەروەها ئەو 
بازرگانانەش لەناو ئارەزوبازیدا نوقبوون، ئەو زانا 
و خوێندەوانەش کە زانستەکەیان کردووە بەهۆی 
ئەو  پارە،  کۆکردنەوەی  و  پۆست  بەدەستهێنانی 
بەسەر  بار  بە  بوون  و  ناکەن  کارێک  تەمەاڵنەش 
خەڵکیيەوە بە ناوی ئاينه وه ، هیچ یەکێک لەو توێژانە 

مەخەنە ناو تەریقەتەوە()17(.
کە  مەوالنایە  نامەیەکی  بڕگەیەکی  چەند  ئەمە 
هەڵوێستی خۆی و تەریقەتەکەی ڕوون دەکاتەوە 

بەسەر  کردن  و خۆدەوڵەمەند  دەسەاڵت  لەبارەی 
ئەم  ئاینەوە،  بەناوی  ڕووتەوە  و  ڕەش  خەڵکی 
خۆیان  ڕۆژگاری  بۆ  مەوالنا  هەڵوێستانەی 
و  ئاینداری  ڕەوشی  لە  بوون  گەورە  شۆڕشێکی 

کۆمەاڵیەتی کوردستاندا.
لە  تەریقەتەکەی  و  خالید  مەوالنا  کۆتایی: 
زۆريان  کاریگەری  نۆزدەدا  سەدەی  سەرەتای 
هەموو  لە  کوردەواری  کۆمەڵی  لەسەر  هەبووە 
ڕووەکانی ئاینيی و فەرهەنگيی و کۆمەاڵیەتیيەوە، 
دۆخە  ئەو  دەتوانێت  مەوالنا  ئاینیيەوە  ڕووی  لە 
نوێ  ئاینی  ڕەوشێکی  و  بشەڵەقێنێ  چەقبەستووە 
ئاینی  ڕەوشی  توانیویەتی  مەوالنا  بکات،  دروست 
گەل  خزمەتی  بۆ  بکات  تەوزیف  پاشکۆییەوە  لە 
چاکسازی  فاکتەری  دەکاتە  ئاین  نیشتمانەکەی،  و 
دەدات  دروستکردن  فشار  هەوڵی  و  سیاسيی 
بۆئەوەی میرە کوردەکان بۆ بەرژەوەندی کەسی 

خۆیان یاری بە چارەنوسی میللەت نەکەن.
خوێندنگە  و  ئايین  فەرهەنگیيەوە  ڕووی  لە   
کوردی  زمانی  بە  کە  دەکات  ئاڕاستە  ئاینیيەکان 
بنوسن و هەوڵی خزمەتی زمان و کەلتووری خۆیان 
بدەن، ئەو هەوڵەی مەوالنا ڕۆڵی گەورەی بینیوە لە 
گەشەکردنی بزاڤی ڕۆشنبیريی و نووسین بە زمانی 
لەناو  وادەکات  مەوالنا  هەڵوێستەی  ئەو  کوردی، 
ڕێبازی نەقشبەندیدا شاعیری گەورە دەربکەون و 

باس لە غەمی زمانی کوردی بکەن.
لە ڕووی ئاینیيەوە مەوالنا هەوڵی ئاسانکردنی 
گۆڕینی  هەوڵی  لەهەمانکاتدا  داوە،  ئاینيی  زمانی 
بۆ  گەڕانەوە  بۆ  داوە  ئاینيی  خوێندنی  میتۆدی 
هەوڵی  لەهەمانکاتدا  ئیسالم،  سەرچاوەکانی 
فەرمانی  داوەو  ئاینداری  ڕەوشی  پاکردنەوەی 
کردووە بە شوێنکەوتووانی بەناوی ئایينەوە نەبنە 
فەرمانی  بەڵکو  هەژارەوە،  خەڵکی  بەسەر  بار 
کردووە هەموو کات موریدەکانی لەناو خەڵکیدابن 
و ئاگاداری خەم و ئازارەکانیان بن و لە چاسەری 

کێشەکانیاندا هاوکاریان بن و دەستباریان بدەن.
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صيدا،  مكتبة  1433هـ2012م،  األولى  الطبعة  المارديني، 
دياربكر- تركيا، ص3. المحامي عباس العزاوي، موالنا 
الهيئة  العراقي،  العلمي  المجمع  مجلة  النقشبندي،  خالد 
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پێشەكی  محەمەدی مەال كەریم ساغی كردووەتەوە و 
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الطبعة  وحضارتهم،  الحديث  الكرد  تاريخ  في  وثائقية 
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النقشبندي  خالد  الشيخ  الدكتور،  اباظة،  نزار   14-  
األلى  الطبعة  مؤلفاته،  وأهم  حياته  المجدد  العالم 

1414هـ19994م، دار الفكر- دمشق، ص5.
نەتەوەیی  و  ئایینی  ڕەوشی  میران،  ڕەشاد   15-  
لە كوردستان، ل60-62. جەعفەر عەلی، ناسیۆنالیزم و 

ناسیۆنالیزمی كوردی، ل 153-152.
 -16 نەوشیروان مستەفا ئەمین، كورد و عەجەم، 

چ1، 2005، سلێمانی، ل184. 
 -17 مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، یادی مەردان، 

ب1، ل 358-356.

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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مەحەببەت و جوانی 

سۆفییانەیعیشقیئاسمانی
میراتی

د.هێمن عومەر خۆشناو

را له  ئه ده بی كوردی
1983، دكتۆ

له دایكبووی 

ی كوردیدا
چه ند کتێبێکى له  بواری زمان و ئه ده ب

اپكردووه . چه ند وتاری باڵوكراوه ی هه یه .
چ

شارەزابوون
ەدەبیدا،

ودەقیئ
مانیلەنا

اردەکانیعیشقیئاس
بۆناسینەوەیدی

ەبەردەم
دا،ڕێگال

سۆفیگەری
ناومێژووی

ەمجۆرەعیشقەلە
ماکانیئ

ئەدگاروهێ
لە

رلەگەڵ
رگرڕەفتا

ییەوەوە
بەزانیار

شتردەکات،تا
نۆتیکانەخۆ

وێندنەوەیهێرمی
خ

نەبوونی
مێی ایی،

ناوعیشقیخود بوارانەی و
لە یەکێک ت.

بکا دەق ناو ی
پارچەکان

بکات. قەکە
عیش جۆری ناسینەوەی بە هەست وەرگر کە

ئاڕاستەیەی، بەو 
دەقە

ئاسۆی بوونەوە
مێینە و ێرینەیی

ن ڕووی لە ن
وشەکا ڕەگەزی خودی لەنێویشیدا

گەرڕەگەزیوشەکانبۆڕەگ
ەتایبەتیشئە

رگردەگۆڕن،ب
ەکانیوە

ەردەمپێشبینیی
ب

وەتێگەیشتنلێی
مپەردەپۆشیيە

وە،کەبەهۆیئە
بگەڕێنە

سۆفییانە
شەیەکی

وڕی

زیاتر تێگەیشتن تی
ڕەو یەوە

بنەما ەو
ئ بەهۆی بەریدا

لەهەم وەرگر
کاردانەوەی

و

ەمەندکێشدەکات.
بەرەوخۆیک
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ڕێژەیەکی  بە  وشەیەک  تاکە  بەکارهێنانی 
باری  دەخاتە  شارەزا  وەرگری  دەقدا،  لەناو  زۆر 
بە دوای سیاقی  لەسەرکردن و گەڕان  هەڵوەستە 
بەرامبەر  هاوواتاشی  ئەگەرچی  ناوبراو،  وشەی 
هەبێت، دەچێتەوە چوارچێوەی چۆنیەتی کارکردنی 
شاعیر لەسەر وشەکە و خوێندنەوە بۆ ئەو ڕەوتە 
پێیەوە  و  گرنگە  لەال  وشەکەی  کە  فیکرییەی 
پەیوەستە. یەکێک لەو وشانە وشەی )مەحەببەت(
ە، ئەم وشەیە لەناو شیعری سۆفییانەی کوردیدا، 
لە وشەی خۆشەویستی زیاترە،  هێز و قورسایی 
کە هاوواتایەتی بە زمانی کوردی. بەکارهێنانی بە 
ڕێژەیەکی زۆر لەناو شیعری مەحوی و شاعیرانی 
و  تەکنیکی  الیەنی  حسێبی  ئەوەی  وێڕای  تر، 
زانیاری  بەاڵم  کراوە،  بۆ  دەقدا  لەناو  ڕەوانبێژی 
شاعیریشی تێدا دەردەکەوێت، کە ئەم وشەیە پێشتر 
لە میراتی شیعری سۆفییانەدا، لەناو هاوواتاکانیاندا 

زۆرترین ڕێژەی بەکارهێنانی هەیە.
)سوهرەوەردی(یەوە،  وەک  کەسێکی  بەالی 
هەموو  چونکە  تایبەتیترە،  مەحەببەت  لە  عیشق 
مەحەببەتێک  هەموو  بەاڵم  مەحەببەتە،  عیشقێک 
تایبەتترە،  مەعریفەت  لە  مەحەببەت  نییە،  عیشق 
چونکە هەموو مەحەببەتێک مەعریفەی هەیە، بەاڵم 
یەکەمین  نییە.  مەحەببەتی  مەعریفەیەک  هەموو 
پایە مەعریفەت و دووەمین مەحەببەت و سێیەمین 
تا  بگەیت،  عیشقیش  بە جیهانی  ناتوانی  عیشقە... 
لە مەعریفەت و مەحەببەت نەگەیت)1(. بۆیە ئەگەر 
)الحب  سۆفییانە  خۆشەویستی  واتاکانی  شێوەی 
لە  ئەوا  بپشکنین،  میراتی سۆفییانەدا  لە  الصوفی( 
ئەو  ڕابەرانی  ناوداران و  لە  پێناسەکانی هەریەکە 
بەغدادی،  جونەیدی  سەقەتی،  )سری  وەک  بوارە 
النوری،  حسین  المحب،  سمنون  حەلالج،  شبلی، 
بۆ  الخواص....  ئیبراهیم  السوسی،  یعقوب  ئەبو 
خۆشەویستی سۆفییانە بڕوانین، ئەوا بە درێژایی 
چەندین سەدە لە دەربڕین و کتێبەکانیاندا، لە جیاتی 
وشەی )الحب( وشەی )المحبه (یان بەکارهێناوە، کە 

مێینەیە،  وشەیەکی  عارەبیدا  زمانی  لە  مەحببەت 
ناسکترە  و  ڕەوانتر  )الحب(  وشەی  لە  ئەمەش 
بەتایبەت  دیارە،  پێوە  زیاتری  شکۆمەندی  و 
لەسەر  تەنیا  بابەتەکەش  و  ناوەڕۆکەکەش  کە 
دیارترین  لە  حەلالج  بێت.  خودایی  خۆشەویستی 
ئەو کەسانەیە لە شیعر و پەخشانەکانی لەم ڕێرەوە 
الیداوە و وشەی )الحب(ی بەکارهێناوە)2(. مەحوی 
لە شیعرە کوردییەکانیدا ئەم وشەیەی بەکارهێناوە 

و دەرخەری ئەوەیە کە:

کردووە سۆفییانەی میراتی پەیڕەوی أ/
ڕووەوتێگەیشتنیخۆشەویستیخودایی.

ئەو  وەک  دەسەلمێنێت،  دەق  مێینەبوونی  ب/ 
تێگەیشتنەی، کە وشەکە شکۆمەندی زیاتر لە خۆدا 
هاوواتای  وشەکە  خودی  ئەگەرنا  هەڵدەگرێت، 
لە کوردیدا بەرامبەر هەن. دەتوانرا مادەم  دیکەی 
وشەی دانسقە و ڕەوانی تری کوردی الی شاعیر 
ئەم  ڕەچاوی  لەبەر  ئەگەر  دەکرا  بەکارهاتوون، 

حاڵەتە نەبوایە وشەی تر بەکارهاتبان.
مەحوی دەڵێت:

لەبەر باری مەحببەت ئاسمان و ئەرز ئەناڵێنن
بارە گاپیرت   چییە ئەم دەعوییەت زاهید، جلی لێ 

68 /
یان دەڵێت:

قوڕی بکەم بەسەرا یا بە دادڕینی بەرۆک
حەقی مەحەببەت ئەدا کەم، بدەی خودایە دەست. 

70 /
وشەیەی  ئەم  دیوانەکەیدا  تەواوی  لە  مەحوی 
بەکارهێناوە، کە ڕێژەیەکی بەرچاوە و سەلمێنەری 
ناسینەوەی  بۆ  پێشوومانە  بۆچونەی  ئەو 
لەناو  خودایی  عیشقی  پێکهاتەی  ڕەگەزەکانی 
مەحویدا  دیوانەکەی  تەواوی  لە  کەچی  دەقدا. 
نابینرێت،  هەر  )حب(  وشەی  غەزەلەکانیدا  لەناو 
لە  بەدواییەکدا  نور(دا  )بەحری  قەسیدەی  لە  تەنیا 
دوو دێردا، سێ جار ئەم وشەیە بەکارهاتووە، کە 
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دێرانەی  ئەو  سیاقی  لەچاو  دێرەکە  دوو  خودی 
وشەی )مەحببەت(یان تێدایە، زۆر سادە و ساکارن 
و نابنە بەربەست لە بەردەم تێگەیشتن و, پێویست 
لە  چونکە  ناکات،  هێرمینۆتیکانە  خوێندنەوەی  بە 
بەحری  لە  زوو  هەر  عیشقی خوداییدا،  مەسەلەی 
بەدەستەوە  خۆی  ئاینی  شیعرێکی  وەک  نووردا، 

دەدا:
لەتۆ حوببی خودا بۆ خۆم و بۆ ئەوالد و ئەحبابم
کە حوببی ماسیوا دەرکا لە دڵ وەک بت لە بتخانە
خودایا هەم لە تۆ حوببی ڕەسول و ئیتتیباعی ئەو

کە ئیکسیری مسی ماهییەتی مەغشوشی ئینسانە./ 
دیوانی مەحوی/ 458

دەقیسۆفییانەلەجەمالیخوداییەوە
بۆجەمالیمرۆڤ:

مامەڵەکردنی وەرگر لەگەڵ هەندێ وشە لەناو 
دەقدا، ئەگەر بە تەنیا بە واتا فەرهەنگییەکە بێت، دەق 
ناتوانێت  و  دەدات  نیشان  شێوەیەکی چەقبەستوو 
سۆفییانەش  شیعری  بێت.  واتا  کۆمەڵێک  هەڵگری 
واتایەکەوە  هەر  پشت  لە  وایە  سروشتەکەی 
واتایەکی تر خۆی نیشان دەدات، بەاڵم چێژی دەق 
ئەو کاتە پلەکەی بەرز دەبێتەوە، کە واتای دووەمی 
دەق واتایەکی زەمینی و دونیایی نەبێت و هۆشی 
نەبینراو  جوانییەکی  بۆ  بکات  پەلکێش  مرۆڤ 
باتینییەتی  و  مەعنەوییەت  بەڵکو  سەر،  چاوی  بە 
بە  دەرک  ئەزموونەکەدان  لەناو  کەسانەی  ئەو 
جوانییەش سەرچاوەکەی  ئەو  و  بکەن  جوانییەکە 

ئەو دیو سروشت و هۆشی مرۆڤ بێت.
لە دەقی ئەدەبیش، خودی مرۆڤ وەک  بەدەر 
دەوروبەردا،  جوانییەکانی  هەمبەر  لە  وەرگرێک 
ڕوانینی  و  سەرنج  جێگای  بۆتە  زووەوە  لە  هەر 
زانایان  و  فەیلەسوف  سۆنگەوەش  لەو  جیا.  جیا 
بابەتە  ئەم  لەسەر  گریکەکانەوە  سەردەمی  لە 
جوانییان  هەندێکیان  کردووە،  هەڵوەستەیان 
هەندێکیان  و،  سوود  مەسەلەی  بۆ  گەڕاندۆتەوە 

جوانی  هەندێکیشیانەوە  الی  بە  شکۆمەندی،  بۆ 
یاخود  بکرێت  زیاتر  ناکرێت  و  جێگیرە  عەقڵدا  لە 
جوانییەکە.  تاکە  سەرچاوەکەی  جوانییەک  هەموو 
یەکێکی وەک ئەفاڵتونیش سەرچاوەی جوانیەکانی 
وێنەیەکی  هەموو  بەوەی  گەڕاندەوە  خودا  بۆ 

هەستی تیشکدانەوەی جوانی خوداییە)3(.
جوانی  دەاللەتی  دەقدا  لەناو  کە  وشانەی  ئەو 
خوێنەرەکە  ئەگەر  ئەوەی  وێڕای  دەگەیەنن، 
نەبێت،  وشەکەش  بنچینەی  و  بنەما  شارەزای 
لەناو  و  دەبەخشێت  بەدەق  ئیستێتیک  لە  جۆرێک 
بەرجەستە  خۆی  چێژ  جوانییەدا  ئەو  وەرگرتنی 
لە  بەشێکە  یان  خەسڵەت  کە  )جەمال(  دەکات. 
و  گەورە  خوای  ناوەکانی  نۆ  و  نەوەد  ڕۆنانی 
واتای جوانی دەگەیەنێت، بەاڵم مەزراندنی بۆ ناو 
بنەمای  پڕاکتیککردنی  و  سۆفییانە  ئەدەبی  دەقی 
تروسکایی جوانی خوداییە  لە  بەشێک  وەرگرتنی، 
پشکی  گواستنەوەی  تر،  بەواتایەکی  مرۆڤ.  بۆ 
جوانی ئاسمانییە بۆ جوانی سەر زەوی، ئەمە ئەگەر 
دروست  زۆر  ئیشکالییەتی  عه رەبیدا  شیعری  لە 
چۆنیەتی  لە  کوریدا  شیعری  لە  بەاڵم  نەکات، 
پاچڤەکردنی وشەکە بۆ سەر زمانی کوردی جۆرە 
کاتدا  هەندێک  لە  چونکە  دەخاتەوە،  ئیشکالییەتێک 
دەست  لە  دەاللی  سیمای  کۆمەڵێک  پاچڤەکردن 
دەدات، کە پێشتر لە زمانی یەکەمدا هەڵگریان بوو.

تازە  ڕێگایەکی  بە  ئەگەر  پاچڤەکردندا  لە 
وشەکە داڕێژرایەوە، ئەوا وادەکات بەپێی بیروڕای 
)گادامیر( هەموو وەرگێڕانێک هێرمینۆتیک بێت)4(، 
چونکە بەشێک لە واتای زمانی یەکەم لەگەڵ خۆی 
پێکهاتەی  و  بنیاد  گوێرەی  بە  بەاڵم  دەهێنێت، 
زمانی دووەم، هەندێک واتا لە خۆیدا زیاد دەکات 
کردەی  کە  کایەوە،  دەهێنێتە  تر  دەربڕینێکی  و 
تێگەیشتن هەمان کردەی تێگەیشتنی یەکەم نابێت و 
بەپێی وەرگرەکانی زمانی دووەم چێژ  و ئیستێتیک 
بەرجەستە دەکات. دەستبردنیش بۆ ناوەکانی خودا 
یەک  لە  هەموویان  دەق،  ناو  بۆ  مەزراندنیان  و 



95 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

ئاستدا ئەو قورساییەیان نییە و کردەی تێگەیشتن 
کە  ئەوانەی  بەاڵم  نییە،  یەک  وەک  هەموویاندا  لە 
پێشتر لەناو تیۆرەکانی سۆفیگەریدا مەدلوولێکیان 
جێگیر کردووە، بە تێپەڕبوونی کات ئەو ڕێچکەیە 
بە  شاعیر  ئەوەیە  گرنگ  دەمێنێت.  زۆر  تا  کەم 
هۆشیارییەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکات و ئامانجێکی 
پەیوەستکردنی  کە  هەیە،  بەکارهێنانیدا  پشت  لە 
واتا زەمینییەکانە بەواتا ئاسمانییەکان و سازاندنی 
کردنەوەی  بەرز  و  دەقەکە  بۆ  بەهێزە  وێنەیەکی 

پلەی شیعرییەتە تێیدا. 
ئەگەر لە ڕوانگە سۆفیگەرییەکەوە لە )جەمال( 
ئامانجەکانی  لە  یەکێک  ئەگەر  بەوەی  بڕوانین، 
ڕەوتی تەسەووف گەیشتن بێت بە حەقیقەت، ئەو 
و  دەچن  بۆی  باتینەوە  لە  ئەوان  کە  حەقیقەتەی 
لەڕاستیدا  مەبەست.  دەگەنە  نوور  بە  گەیشتن  بە 
جوانی  ڕۆشنایشدا  و  حەقیقەت  خودی  لەناو 
جوانییەک،  بۆ  مرۆڤەکان  خودی  ڕوانینی  هەیە، 
لە پایەکانی  کە ئاسان دەستناکەوێت و یەکێکیشە 
بۆ  پێویستی  شوێنی  و  ڕێ  پێویستە  تەسەووف، 
)جەمال(  جۆرەکانی  بەرلەوەی  بۆیە  بگیرێتەبەر. 
بکەین،  دەستنیشان  سۆفیگەریدا  مێژووی  لەناو 
جوانیناسی،  مێژووی  لەسەر  هەڵوەستەیەک  وەک 
ئەوا دەبێت نکۆڵی لەوە نەکەین لەناو وردەکاریی 
جوانیدا، کە چاو وەک ڕەگەزێکی سەرەکی ڕۆڵی 
بینینی جوانییەکە دەبینێت لە کەسێک بۆ کەسێکی 
لە  ئەگەر  جیاوازییە  ئەم  هەبوونی  جیاوازە.  دیکە 
ژیاندا،  کایەکانی  لەناو  بێت،  گشتییەکانیش  بیروڕا 

ئەوا لە بابەت پرسی جوانیدا خاڵی هاوبەش زۆرە، 
لەبەرئەوەشە جوان و جوانتر و جوانترین هەمیشە 

لە مەعریفەی مرۆڤایەتیدا حزووری هەیە.
ئەگەر الی گریکەکان و ئەفلۆتينیش سەرچاوەی 
ئەم  ئەوا  بگەڕێندرێتەوە،  خودا  بۆ  جوانییەکان 
درێژدەبێتەوە،  دواتریش  سەردەمانی  بۆ  بیرە 
ئەوەی  نایەتەکایەوە.  گەورە  گرفتێکی  لەوەدا 
لەگەڵدا کراوە  بە ترسەوە مامەڵەی  کە هەمیشە 
بووە  جوانی  سەرچاوەی  هەڵتۆقینی  پرسی 
زووەوە  لە  چونکە  ئادەمیزادەوە،  خودی  لەناو 
خوداییەکەیان  جوانییە  پشتگیری  سۆفییەکانیش 
کرد و بە دنیا پەیوەستیان کردەوە، بەوەی )خودا 
دروستکردووە،  خۆی  شێوەی  لەسەر  جیهانی 
هەمووی جوانە( و جیهانیشی  کە خۆی جوانە 
جیهانیشدا،  چوارچێوەی  لەناو  ئەگەر  و،   )5(
ئەوا  وەربگرین  سەرەکی  نموونەی  بە  مرۆڤ 
خۆی  وێنەی  لەسەر  ئادەمی  )خودا  دەگوترێت 
دەچێتە  ئەگەرچی  ئەمە  کە  کردووە()6(،  خەلق 
شهودیش)7(،  )جەمال(و  جوانی  یەکێتیی  ناو 
ئاقارەمان  ئەو  بەرەو  پەیوەستبوونە  ئەم  بەاڵم 
شەرعیدا  و  ئیسالميی  گوتاری  لە  کە  دەبات، 
لەگەڵ  مامەڵەکردن  چۆنیەتی  لە  ترسێک  جۆرە 
زیاتر  ڕێگای  هەرئەمەش  هەبووە،  پرسەدا  ئەم 
لەپێناو  کە  خۆشکرد،  سۆفییەکان  بەردەم  لە 
ببەزێنن  سنوور  خوداییدا،  جەمالی  لەسەر  قسە 
کەرەستەی  کە  بێت،  خۆش  بۆ  بواریان  و 
ناپەسەند بەدیدی ئیسالمییەوە بۆ دەربڕینەکانیان 

بەالیکەسێکیوەک)سوهرەوەردی(یەوە،عیشقلە
مەحەببەتتایبەتیترە،چونکەهەمووعیشقێک

مەحەببەتە،بەاڵمهەموومەحەببەتێکعیشقنییە

;
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قەدەغە  و  مەترسی  لەسەر  قسە  یان  بەکاربێنن 

لەسەر کراوەکان بکەن.
دەرخەری  سەرەوە  وشەیەی  دوو  ئەم 
لە  جوانییەکان  سەرچاوەی  کە  ڕاستییەن،  ئەو 
خوداوەند و پاشان بەشێکی بۆ جیهان و مرۆڤ 
لێ  نکۆڵی  مێژووەدا  لەو  ئەمە  گواستراوەتەوە. 
بووبێت،  لەوەدا  دەگونجێت  ترسەکەش  نەکراوە، 
چوارچێوەی  لە  مرۆڤ  خودی  پیرۆزکردنی  کە 
جوانییەکەیدا، لە بەهای جوانی خودا کەم دەکرێتەوە. 
هەر لەو ڕوانگەوەش فەیلەسوفە مسوڵمانەکەن وەک 
شێوەیەک لە ڕوانین بۆ جیهان، یان دەستخستنی 
نەداوە،  ڕوانینی جوانیناسانە  بە  بایەخیان  جوانی، 
بەڵکو وەک دەربڕینێکی جوانی بایەخیان بە هونەر 
داوە، لەمەشدا تیۆری السایکردنەوە و خەیاڵکردنی 
ئەم  وەرگرت.  بەهەند  ئەرستۆیان  و  ئەفاڵتون 
و  )فارابی  فەیلەسوفانی وەک  کاری  لە  ڕوانینەش 
سۆفییەکانیش  هەتا  و  ڕوشد(  ئیبن  و  سینا  ئیبن 
ئەو  کە  عەرەبی،  ئیبن  لە  بەدەر  بوو  بەرجەستە 
السایی ڕای جوانی )جەمال(ی ئەفاڵتون و ئەفلۆتینی 
نەکردەوە، کە پەیوەست بوون بە شتە جوانەکان، 
کە هەست بۆ ڕۆح و بۆ جیهانی نموونەیی و دواتر 
تەنیا خودی خودایە،  ئەمەش  جوانی ڕەها دەبات، 
پەیوەستی  ئەو  بۆیە  چیە؟  خودا  جوانی  ئەی 
کردووە بە شهود، کە هەر کەسێک جیهانی لەبەر 
کەواتە خوداشی خۆش  جوانییەکەی خۆشویست، 

ویستووە)8(.
جوانیی  و  خودا  نێوان  لە  لێرەدا  جیاوازییەکە 
خودادا بوو، ڕەوتی سۆفیگەری دوای ئیبن عەرەبی 
زیاتر لەسەر سەرچاوەی جوانی خودا چڕبوونەوە 
نەک خودی خودا، بۆیەشە دواتر هەر خودی ئەم 
واتا  لە  کە  هەڵگرت،  لەخۆدا  تری  واتای  وشەیە 
فەرهەنگییەکەدا خۆی دەترازێنێت و لەگەڵ ناوەکانی 
تری خودا خۆی تێکەڵ دەکات. جیاوازییەکی واتایی 
ئەوتۆ کە بواری لێکدانەوە )هێرمینۆتیک( لە خۆیدا 
و  ئەدای جوانيی  هەمبەر  لە  و  دەکات  بەرجەستە 

بەشێوەیەکی  سۆفییەکان  ئەدەبیاتدا،  ئیستێتیکای 
ناڕاستەوخۆ ئەدەبیات دەکەنە ئامرازی دەرخستنی 
جوانی خودایی. لەناو ئەم دەربڕینە ئەدەبییانەشدا 
بۆ وشەی )جەمال( دەستەوەستان نابنو لێکدانەوەی 
شا  وەک  یەکێکی  ئەوەتا  دەدەن.  نیشان  جیاواز 
و  دەرکەوتن  جوانی  )جەمال  دەڵێت:  نیعمەتوڵاڵ 
تەجەلالکردنی حەقە بەرەو ڕووی حەق و بۆ حەق(
لە  ڕووکەشی،  واتای  پەردەپۆشکردنەی  ئەم   .)9(
جوانی  بە  بوو  گرنگیدان  سۆفییەکان  الی  واقیعدا 
تێبینیان  لێکردبوون  وای  ئەمەش  هەر  خودایی، 
لەگەڵ خودادا  مرۆڤەکان  پەیوەندی  ئەدای  لەسەر 
پەیوەندییە  ئەو  بوون  ئەوەدا  هەوڵی  لە  و  هەبێت 
بڕازێننەوە و جوانتری بکەن، ڕێژەی شەیدابووەکان 
و هۆگرانی جوانی خودایی زیاتر بکەن و بەدوای 
لەناو  ناوێزەبوون،  حاڵەتی  بکەونە  جوانییەدا  ئەو 
جوانییە  بەم  نائاشنا  سەرلەبەری  کۆمەڵگەیەکی 
ساکار  و  سادە  بەرگێکی  لە  ئەوان  سەرچاوەییە، 
و خاکیدا لە باتیندا، بەرەو ئەم جوانيی و جەمالە 

هەنگاو بنێن.
جیاواز  کەسەکانیش  بەپێی  جوانییەکان  ئەگەر 
دەکات.  دروست  عیشق  ئەوا خودی جوانییە،  بن، 
عیشق دەچێتە دڵەوە و جوانیش لە ڕێگای چاوەوە 
دەبینرێت، لێرەدا چاو ئامرازی گواستنەوەی عیشق 
کەواتە  دڵ.  ناو  بۆ  دەرەوە  لە  خۆشەویستییە  و 
ئەگەر هەر جۆرە خۆشەویستییەک بە دونیایی و 
ئاسمانیشەوە هەبێت، ئەوا بەبێ بوونی جوانی تێیدا 
لوتکە، لەوەشدا الی سۆفییەکانیش بەشێک  ناگاتە 
عیشق  و  مەحەببەت  دروستبوونی  هۆکاری  لە 
جوانی( )جەمال–  لە  عیشق،  سەنتەری  بە  بوون 
دایە، کە شاعیری سۆفی لە دەقی شیعریدا هەردوو 
و  گرێدەدات  بەیەکەوە  عیشق  و  جوانی  چەمکی 
مانەوەی  و  بەرهەمهێنان  چەقی  دەکاتەوە  دڵیش 

عیشقەکە:
بەو جەمالە عیشق و بەو جاهە حەسەد

هەم دڵی من، هەم دڵی دوشمن کەباب / 44
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دەربڕینەکان  سیاقی  مەحویدا،  شیعری  لە 
بەیەکەوە  عیشق  لەگەڵ  جەمال  جوانی–  وایە، 
لە  گرێدەدرێن. واتە دەرووبەرە واتاییەکە دەبێت 
چوارچێوەی خۆشەویستیدا بخولێتەوە، کە باس لە 
جوانی– جەمال بکرێت. ئەمە ئەگەر بە تەنیا بێت 
خودی  جوانی  کە  بێت،  ئاساییەکەی  ڕووە  لە  و 
مەعشووقەکانیش تریسکەی جوانی خودایان تێدا 
جەمال  پەیوەستکردنی  بەاڵم  دەدرەوشێتەوە، 
بەتایبەتیش  و  لە خۆی  نزیک  تری  بە خەسڵەتی 
سیفاتی  و  خەسڵەت  هاوشێوەکانی  وەرگرتنی 
و  دەکات  ئاڵۆزتر  مەسەلەکە  خودایی،  ناوەکانی 
مەبەست  بە  شاعیر  کە  بارەیە،  ئەو  سەلمێنەری 
چەمکانەدا  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەی  هۆشیارییەوە  و 
کردووە، حاڵەتی دوێندراویش )المخاطب( هەمیشە 
بە جوانی پەیوەست کراوە. لە سێگۆشەی عاشق 
و مەعشووق و جەمالدا، عاشق چونکە هەڵوەدای 
گەیشتنە بە مەعشووق، مەعشووقیش لە سیفەتی 
جوانی سیخناخە، بۆیە کەسی عاشق، یان بکەرەکە، 
لە جوانی خاڵییە و بە ڕێگایەکی سەختدا گوزەر 
دەکات بۆئەوەی لە ئەنجامدا جوانی دەستکەوێت. 
خۆی  مەعشووقدا  باتینی  لەناو  جوانییەکەش 
حەشارداوە، لەبەرئەوە دەگونجێت مەحەببەت بۆ 
بەوپێیەی  بێت،  ئامراز  ڕەها  جەمالی  بە  گەیشتن 
جوانی  دەستخستنی  لە  مەحەببەت  دەستخستنی 
ئاسانترە. بەواتایەکی تر عاشق لە خۆشەویستی 
گەیشتن  ئامانجی  بە  دەتلێتەوە،  پێیەوە  و  دەگلێ 
ناچاری  بە  مەحوی  هەربۆیەشە  جوانی.  بە 
و  ئێش  ئەگەرچی  دەگرێت،  مەحەببەت  لە  ڕێز 
ئازاریشی زۆر بێت، چونکە دەسکەوتێکی دیکەی 
لە خۆیدا حەشارداوە، ئەویش گەیشتنە بە جەمالی 

ڕاستەقینە:
لەسەرخۆ چوونە شەیدا بوونە، قوڕپێوانە، سوتانە

هەتا مردن مەحەببەت، ئیشی زۆرە ڕیزی لێ دەگرم  
219 /

سەرچاوەوپەراوێز
-----------------------

نور،  سرای  مدیحە  اشراق  شیخ  1-سهروردی 
انتشارات تهران، 1388،  اللە تدین، چ4،  نگارش عطاء 

ص322.
2-الحب فی التصوف االسالمی، ابن عربی نموذجا، 
للترلیف والترجمە والنشر،  التکوین  الراضى، دار  یحیی 

دمشق، الطبعه  االولی، 2009، ص72
جوانی  چەمکی  لەبارەی  زانیاری  زیاتر  3-بۆ 
د.محمود  الجمالی،  الفکر  تاریخ  کتێبە:  ئەم  بۆ  بگەڕێوە 

خضرە، الطبعه  االولی، جامعە دمشق،1999
الی  الهرموسیە  من  التڕویل  4-سیرورات 
السیمیائیات، سعید بنکراد، منشورات االختالف، الرباط، 

الطبعه  االولی،2012 م، ص159.
ص  الثانى،  المجلد  عربی،  ابن  المکیه ،  5-الفتوحات 
231، هەروەها موسوعە مصطلحات التصوف االسالمی، 
االولی،  الطبعه   ناشرون،  لبنان  مکتبە  العجم،  د.رفیق 

1999، ص252.
6-ئەبو عەالی عەفیفی دەڵێ: ئەم وتەیە سۆفییەکان 
لە  دەربڕینێکە  و  دادەنێن  پێغەمبەری  حەدیسی  بە 
تەوراتیش هاتووە.  بروانە الحب فی التصوف االسالمی، 
فصوص  کتێبی  لە  ئەویش  ص247،  الراضى،  یحیی 

الحکم/2 ص86ی وەرگرتووە.
7- یەکێتی شهود )وحده  الشهود( لە بەئاگاهاتنەوەی 
ساتێکە  چەند  کاتێک  خەونەکەی،  لە  دەچێ  نووستوو 
بەئاگادێتەوە،  تەواو  کە  حەقیقەتێکە،  ئەمە  خەوتووە، 
بۆ  پەنا  بۆیە  نییە،  واقیعدا  لە  هیچی  بینیویەتی  ئەوەی 
لێکدانەوەی خەونەکەی دەبا، یان بۆ تەئویلەکەی، چونکە 
دەزانێ ئەو وێنانەی ئەو بینیویەتی تەنیا ڕەمزگەلێکن، 
تێگەیشتنە.  و  خوێندنەوە  بە  پێویستیان  ڕەمزەکانیش 

)تأویل الشعر وفلسفتە عند الصوفیه ، ال234(
8-الحب فی التصوف االسالمی، یحیی الراضى، ص 

.247-246
9-فرهنگ المصطلحات تعبیرات عرفانی، دکتر سید 

جعفر سجادی، چ9، افست گلشن، 1389ص288.
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ته حسين حه مه غه ريب: 

فدهبێته
نداكهتهسهو

وودینهكا
لهههم

هوجۆرێكلهسهربهخۆیی
قوتابخان

دهكاتهوه
وهردهگرێتماڵیخۆیجیا

عومهرڕهشيد
امادهكردنى

ئ
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چه مكی  بۆ  هه مه النه   و  قوڵ  پێناسه یه كی 
ته سه وف یان سۆفیگه ری چۆن ئه كه یت؟

ـ سه ره تا سوپاس، حه زه كه  ئه وه  بڵێم كه  گۆڤاری 
پرسیاره كه شت،  وه اڵمی  بۆ  خۆشه وێ،  خاڵم 
له  و  ته سه وف  مێژووی  بابه تی  نه چمه   ده مه وێ 
چونكه   وتراوه ،  ته سه وف  ده رباره ی  چی   كۆندا 
مامه ڵه ی  به جیا  مه عریفییه كان  له كایه   هه ركام 
ئاینێك  ته نانه ت هه ر  بابه ته دا كردووه ،  ئه م  له گه ڵ 
به جۆرێك مامه ڵه ی له گه ڵ كرووه ، له ویش وردتر له  
مه زهه به كانیشدا مامه ڵه ی جیاوازی ده رباره  كراوه ، 
به اڵم به پێی ئه و كه مه  به دواداچوونه ی من كردوومه  
كه واته   دیندارییه ،  تایبه تی  چۆنیه تییه كی  ته سه وف 
له   هه یه   جیاوازبن،  دینداری  ستایله كانی  ئه كرێ 
ڕووی ڕه فتاری ڕۆژانه وه  دینداره ، هه یه  له  ڕووی 
شه رعییه كان  به  ئه حكامه   گرنگی  واتا  فیقهییه وه ، 
عه قیده ی  و  ئیسالميی  فه لسه فه ی  یان  ده دات، 

ئیسالمیی و كه المی ئیسالمی و ئه م بابه تانه .
به   پشت  كه   دیندارییه   جۆرێكی  ته سه وفیش 
ده وترێت  پێی  كه   ده به ستێت  سه ره كی  بنه مایه كی 
ئه زمونی ڕۆحی )تجربه  روحیه (، ئه گه ر ده سته واژه  
دینییه  ئیسالمییه كه ی بۆ به كاربێنین، ته جره به یه كی 
ئیمانی قوڵه ، لێره دا ئه وه نده ی ئه زموونی به ندایه تی 
مه عریفه   ئه وه نده   سه نته ره   خالق  و  به نده   نێوانی 
سه نته ر نییه ، ئه وه نده ش ڕه فتاری ده ره كی وه ك له  
شه ریعه تدا هه یه  سه نته ر نییه ، به  مانای ئه وه نا كه  
ئه و دووانه  گرنگ نین، به اڵم سه نته ر له  سۆفیگه ریدا 
الیه نه  ڕوحيیه كه یه ، ئیتر ئه مه  به پێی به دواداچوونی 

من كرۆكی ته سه وفه .
ناوه   ناوی  نه سر  حه سه ن  سه ید  هه رئه مه شه  
دڵی ئیسالم، بێگومان هیچ دینێك له مه  خاڵی نییه ، 
دینه كان ده ربكه یت كۆمه ڵێك  له   ئه م الیه نه   ئه گه ر 
ده مێنێته وه ،  ڕه قوته قی  و  وشك  ئاینی  سرووتی 
وه ك  چونكه   هه یه ،  جیاجیای  قۆناغی  ته سه وف 
وتمان ستایلێكی دینداريیه  بۆ ژیان، ژیانیش یه ك 
بڵێین  یان  جیاوازن،  ساته كانی  به ڵكو  نییه ،  سات 

ڕووگه یه ، یان به  ده سته واژه  قورئانییه كه  وه جه هت 
و وه جهییه یه كه .

قۆناغی  ئیسالمیدا  له  ته سه وفی  بابه ته   ئه م 
جیاجیای هه بووه :

یه كه م: قۆناغی پری ته سه وف )پێش ته سه وف(.
دووه م: ته سه وفی سه ره تایی.

سێیه م: قۆناغی داڕمانی ته سه وف )انحطاط(.
باسكردنی ئه م قۆناغانه ، یارمه تیده ری ئێمه ن بۆ 

ڕوونكردنه وه ی بابه ته كه .
له   قۆناغێكه   ته سه وف:  پری  قۆناغی 
یه كه م  سه ده ی  كه   ئیسالمیدا  شارستانییه تی 
بووه   ئه وكاته   ده گرێته وه ،  ئیسالم  دووه می   و 
نه بووه ،  ڕه ق  بۆخۆی  خۆی  شارستانییه ت  كه  
بواره كانی تریش وه ك پسپۆڕی جیا نه بوونه ته وه ، 
ئه و  و  فیقهـ  عه قیده  و  كتێبی  سه رده مه دا  له و 
سه ده یه دا  دوو  له و  نییه ،  به جیا  بابه تانه مان 
خوا  له گه ڵ  زیندوویان  مامه ڵه یه كی  مسوڵمانان 
خزوریانه ی  مامه ڵه یه كی  به ڵكو  كردووه ،  دیندا  و 
ئیمانیانه یه ، له و زه مه نه دا كه سێك نه بووه  به تایبه ت 
به ڵكو  ده وترێت،  ئێستا  وه ك  سۆفی  بوترێت  پێی 
كۆمه ڵگا  هه موو  بووه ،  سۆفی  كۆمه ڵگا  ته واوی 

ته جربه ی ئیمانيی و ڕۆحی هه یه .
تێده په ڕێنین،  دووه م  و  یه كه م  سه ده ی  كاتێك 
سه رده می نووسینه وه  له  شارستانییه تی ئیسالمیدا 
ده ستپێده كات، واتا ئیسالم ده چێته  ناو كۆمه ڵگاكان 
ئه و  ڕێكخستنی  خه ریكی  بواره كاندا،  ته واوی  له  
ئالێره دا  ده كرێن،  فه تح  كه   ده بێت  كۆمه ڵگایانه  
هه رلێره شدایه   ده رده كه وێت،  ئیسالمی  فیقهی 
كه المی ئیسالمی ده گاته  لوتكه ی خۆی و سۆفیيه  
حه سه نی  شێخ  له   ده رده كه ون،  سه ره تاییه كان 
عه ده ويی  ڕابیعه ی  تا  ده ستپێده كات،  به سریيه وه  
كه رخی،  شه فیقی  و  به غداديی  جونه یدی  و 
ئه توانین بڵێین  ئه و ڕه قیه ی له  سه رده می دووه مدا 
نییه ،  بوونی  به وشێوه یه   هێشتا  ده رده كه وێت 
ئه توانین بڵێين جوانترین ته سه وف و گونجاوترینی 
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له گه ڵ ڕۆحی ئیسالمدا هی ئه وكاته یه ، ئه م سه ره تایه  
له  به غداده وه  سه رهه ڵئه دات، پاشان ئه گوازرێته وه  

بۆ خۆراسان.
سه عید  شێخ  وه ك  كۆمه ڵێكی  خۆراسانیش  له  
ئه بولخه یر و كه سانی تر په یدا ده بن، كه وا ده كه ن 
جیهانی ڕۆحیه تی ئیسالمیی ده ركه وێت، كاننونێكه  
ته سه وفیانه  و عیرفانیانه ی وا دروست ده كه ن، تا 
سه ره تاكه ی  ده بێت،  به رده وام  سه ده   پێنج  چوار 
ئه م ته سه وفه  خۆراسانیه  بوون، كۆتاییكه ی ده گاته  
شاعیره  عیرفانییه كانی وه ك جه الله دینی ڕۆميی و 
حافیزی شیرازيی و شێخی سه عدی، له  ئه ده بیاتی 
عه جه م،  عێراقی  سه بكی  ده وترێت  پێی  ئێرانیدا 
شاعیره كانی خۆشمان هه ر سه ر به و قوتابخانه یه ن.
قۆناغی دواتر قۆناغی ده ركه وتنی ته ریقه ته كانه ، 
ئه وانیش ڕۆحیه تێكی مه عنه ویانه يان  تیادایه ، به اڵم 
له ڕاستیدا ئه مه  قۆناغی ڕه قبوونی ته سه وفه ، ئه گه ر 
یه كه م،  قۆناغی  بیڵێین،  زانستییه كه   به شێوازه  
دواتر  قۆناغی  ته سه وفه ،  به رهه مهێنه ری  قۆناغی 
له   ئاشكرایه   كه   ته سه وفه ،  به روبوومی  قۆناغی 
پاك  و  ڕزیو  هه یه ،  نه گه ییو  و  گه یی  به روبوومدا 
له ناو  ڕه خنانه ی  ئه و  كورده واریشدا  له   هه یه ، 
شیعری كوردیدا له  وشكه  سۆفی و زاهید و ئه و 

بابه تانه  ده گیرێت هی قۆناغی دووه من.
یه كێك  له  ته سه وفناسه كان بۆچوونێكی جوانی 
ئه گیرسێن،  ته ریقه ته كان  كاتێك  ده ڵێت:  كه   هه یه ، 
ئه وكاته یه  كه  قۆناغی سێیه م واتا قۆناغی داڕمانی 
ته سه وف ده ستیپێكردووه ، هه تا له  كۆتاییدا ده بێته  
بكرێت،  گشتگیر  ناكرێت  ئه مه ش  دووكانداری، 
ئه وه شمان  به كه می،  به اڵم  ماوه ،  ڕۆحه كه   لێره دا 
هه یه،   دینه كاندا  هه موو  له   ته سه وف  بیرنه چێت 
به ستووه   دینه   به و  پشتی  خۆی،  به شێوه ی  به اڵم 
ئه مه   ده گه ڕێته وه ،  ئه و  بۆ  هه ر  مێژووه كه ش  و 

قۆناغه كانی ته سه وف بوون.
ـ كه واته  جگه  له  ته سه وفی ئیسالمیی، ته سه وفی 
تریش هه یه  كه سه ر به  دین و ئایدیایه كی تایبه ت و 

جیاواز له  دینی ئیسالم بن، وه ك ئۆشۆ كه  خۆی 
به نیمچه  سۆفیه ك ده زانێت؟

مێووی  له   هه موو گرووپه كان  بپرسین  ئه بێ  ـ 
ئه زموون  ده بن؟ سه ره تا  كه ی دروست  ئاینه كاندا 
دروست  و  هه یه تی  كه  كه سێك  فكره یه كه   و 
جێی  نه ریتییه كه دا  دنیا  له ناو  به شێوه یه ك  ده بێت، 
نابێته وه ، ئه بێ ماڵی خۆی جیاكاته وه ، هه رئه مه شه  
له وكاته دا  دروستببێ،  خانه قا  و  ته كیه   ده كات  وا 
ئه وانیش  لوتكه دان  له   تر  گرووپی  دوو  ئه بینرێت 
یه كه میان كه المییه كانن و دووه میشیان فه قیهه كانن، 
له  شارستانییه تی  گه وره یان  ڕۆڵی  هه ردووكیان 
ئیسالمیدا هه بووه ، دروستبوونی ئه مانه  به و واتایه  
له   نابێته وه ،  ئه واندا  له  ماڵه كانی  جێیان  كه   دێت 
هه موو دینه كاندا كه  ته سه وف ده بێته  قوتابخانه  و 
خۆی  ماڵی  وه رده گرێت  له  سه ربه خۆیی  جۆرێك 

جیا ده كاته وه .
ده بێت ئه وه  بڵێم كه  هیچ دینێك به بێ ته سه وف 
دین نییه ، شتێكی تر هه یه  له  ده ره وه ی دینه كان، به اڵم 
به ڵكو مه عنه ویه ته ،  بڵێین ته سه وف،  به وه   ناتوانین 
وای  گه وره یه   خوای  دروستكراوێكی  مرۆڤ 
دروستكردووه  كه  به بێ مه عنه ویه ت ناژی، له  پێش 
ئه ویش  هه بوو  زۆری  ترسێكی  مرۆڤ  مۆدێرنه دا 
ترس بوو له  ده ره وه ی خۆی، وه ك ترس له  جنۆكه 
له  ده ره وه ی  ترسه كه ی  خه ڵكی  شه یتانه كان،   و 
خۆیه تی، كه  چۆن ژیان دابین بكات، له كاتێكدا هاته  
شاره كان، یان ترسی له  ته كنه لۆجیای بۆ دروست 
بوو، له  قۆناغی دووه مدا له كاتی له خۆبایی بوونی 
مۆدێرنه دا ترسه كه ی له  خۆیه تی خه و و پشودانی 
له  ڕۆژئاوا،  فه لسه فی  بۆته  وتارێكی  ئه مه ش  نییه ، 

پێی ده وترێت مه عنه ویه ت.
بڕوایه یان  ئه م  بێبڕواكانیش)ملحید(  ته نانه ت 
هه یه ، ئه م مه عنه ویه ته  له  ده ره وه ی دین بوونی هه یه ، 
ئه میش هه روه ك ته سه وف وایه،  به اڵم ڕیشه یه كی 
دینی نییه ، ئه مه  جیاكه ره وه یه كی گه وره ی ته سه وف 
هه یه ،  تریشیان  جیاوازی  به اڵم  مه عنه ویه ته ،  و 
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هه ردووكیان به شوێن ئه زموندا ده گه ڕێن، به اڵم له  
ته سه وفدا كه  ڕیشه یه كی دینی هه یه ، پێش ئه وه ی 
ئه م ئه زمونی له گه ڵ ده كات هه میشه  حزوری هه یه ، 
ته سه وفی  ڕێگاى  ئه وه ی  عارف  و  دیندار  مرۆڤی 
به اڵم  هه یه ،  خوا  هه میشه   كه   ئه زانێت  گرتووه ، 
گوناهه كانی  ئه مه   كه مته رخه من،  و  نین  خۆیان 
كردووه  به  په رده یه ك ناهێڵێت بگات به خوا، ئه گه رنا 
هه میشه  خوا حزوری هه یه ، به اڵم له  مه عنه ویه تدا 
حه سره تی   ، مۆدێرنه دا  مه عنه ویه تی  له   به تایبه تی 
نه بوونی خوا هه یه ، ئه مه ش له  دوای نیچه  په یدابوو، 
هه بوایه   خوا  خۆزگه   كه   ئه وه یه   حه سره ته كه یان 
ئه و  ئیتر  دروستبوایه ،  بۆ  ئه زموونه یان  ئه و  تا 

حه سره ته یان ناوناوه  مه عنه ویه ت.
دینه كان  هه موو  كه   به كاربێنین  ئه وه   ئه گه ر 
عه هدی  وه ك  هه یه   خۆیان  پارادایمی  یان  عه هد 
موسا عه هدی عیسا عه هدی پێغه مبه ری خۆمان له  
هه ندێك له  دینه كاندا ئه م بابه ته  به  قازانجی الیه نه  
به   تر  دینه كانی  له   له  هه ندێك  به اڵم  ڕۆحیيه كانه ، 
قازانجی ئاكار و شه ریعه ته ، تۆ وه ره  به راوردێك بكه  
له  نێوان ئاینی یه هودیه ت و مه سیحیه تدا، هه رچه ند 
تایبه ت  ته ریقه تی  یه هودیه تیشدا سۆفی هه ن و  له  
به خۆیان هه یه ، به اڵم ئه و عه شق و مه عنه ویه ته ی 
له  مه سیحیه تدا هه یه  له  یه هوديیه تدا بوونی نییه ، له 
 یه هوديیه تدا ئه وه نده ی ڕووكه ش سه نته ره  ئه وه نده  
ئه وان  هه رئه مه   نییه ،  سه نته ر  ڕۆحیه   قوڵیی  ئه و 
مه سیحیه ت به  ئینحیراف داده نێن، گوایه  وازیان له  

شه ریعه تی ڕووكه شگه رایی هێناوه ، ئه گه ر دیقه تی 
ته نانه ت  مه زهه به كاندا  له   بده ی،  ئیسالمیش  دینی 
وایه   بڕوام  من  هه یه ،  جیاوازی  ناوچه كانیشدا  له  
ئیسالمییه   واتا واڵته   ئیسالمی  كانونی خۆرهه اڵت 
عه ره بییه كان تا ده گاته  ئه نده لوس، كانونێكن زیاتر 
تیایدا سه نته ر  واتا شه ریعه ت  بووه   فیقهـ سه نته ر 
هه بووه   بوونی  ته سه وف  بابه تی  ئه گه رچی  بووه ، 
وه ك ته ریقه تی شازليی و قادريی و ته ریقه ته كانی 
تری كه  له  مه غریب و میسر و جه زائیر واڵته كانی 
كانونی  به پێچه وانه ی  ئه مه ش  هه بووه ،  بوونی  تر 
خۆمانه وه   كوردستانی  له   كه   خۆرئاواوه  
ده ستپێده كات تا هیندستان، ئاله م كانوونه دا بابه ته  
ڕۆحيی و عیرفانییه كان سه نته ر بووه ، بۆیه  ده بینی 
ئه و ئه ده بیات و ئه زمونه  ڕۆحیانه  زیاتر ده كه وێته  
ئه م كانونانه ، ده مه وێت ئه وه  بڵێمه وه  كه  هیچ دینێك 

به بێ ئه م بابه ته  نییه .
ته زكیيه وه   به ناوی  خورافه   له   جۆرێك  ئایا  ـ 
له  ئه گه ر  له كاتێكدا  نه كراوه ؟  به  ته سه وف  تێكه ڵ 
بڕوانین،  ته سه وف  بۆ  سه له فییه ته وه    ده القه ی 

خۆیان گوته نی یه ك پارچه  خورافیاته .
خورافه   له   باس  شێواز  به  دوو  ئه توانرێت  ـ 
له  فكری تازه دا باسی ئه فسانه  )اسطورة(  بكرێت، 
به شێكی  بابه ته   ئه م  ته نانه ت  سه نته ريیه ،  باسێكی 
باسی  ڕۆنالدباك  مۆدێرنه شه ،  گه وره ی سه نته ری 
ڕه شپێست  كه سێكی  تیایدا  كه   ده كات  وێنه یه ك 
ڕه شپێستێكه   ده كات،  فه ڕه نسا  ئااڵی  بۆ  سه الم 

;
تهسهوفئهزمونه،عهقڵنییهتامرۆڤ

بتوانێتبهعهقڵكهشفیبكات
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ده ڵێت:  وه رگرتووه ،  فه ره نسای  ڕه گه زنامه ی 
وردتر  به اڵم  وێنه یه كه ،  ته نها  ڕووكه شدا  له   ئه مه  
سه یری بكه یت ئه فسانه یه ، ئه فسانه كه ش ئه وه یه  كه  
ئیمپراتۆریه تێكی گه وره یه   ئه وه نده   گوایه  فه ڕه نسا 

ڕه شپێسته كانیشی گرتۆته وه .
بیخوێنینه وه ،  تریش  جۆرێكی  به   ده توانین 
هه مه جۆره ،  و  دیموكراسيی  ئه وه نده   فه ڕه نسا 
لێره وه   فه ڕه نسین،  ڕه شپێسته كانیش  ته نانه ت 
قۆناغێكی  ئه فسانه   كه   ده ره نجامه ی  ئه و  ده گه ینه  
دیارده یه كی  به ڵكو  نییه ،  مرۆڤایه تی  مێژوویی 
جیاوازی  ئه فسانه   تا  ئه فسانه   به اڵم  مرۆڤایه تییه ، 
هه یه ، بمانه وێت یان نا ئه فسانه  هه ر دروست ده بێت، 
دینی  )تجدید(  تازه گه ریی  به رده وام  ده بێت  بۆیه  
ده توانرێت  كه   له كوێ  ئه فسانانه   ئه و  جا  بكرێت، 
چاك و پاك بكرێته وه  و ئه و ئه فسانانه  له كوێ كه  

له  سه رده می داڕمانی ته سه وفدا ده بێته  سه نته ر.
به  بۆچوونی من ئه فسانه  سه نته ری دیارده یه كی 
سه رده می داڕمانی شارستانییه تی ئیسالمییه ، واتا 
له و سه رده مه دا داڕمانێك دروستبووه  ته نانه ت به 
له  ته سه وف  ئه مه   پاشان  فه لسه فه شه وه ،   كه الم و 
ده بێت،  دروست  فیقهسه نته ریشدا  و  سه له فیه ت  و 
به پێچه وانه وه   بكرێت،  چاك  ئه مه   ئه وه ی  له جیاتی 
شته ی  ئه و  وه ریده گرێت،  تره وه   له وی  هه موو 
فه قیهـ و  به   و  به  جوڵه ی مسوڵمانان  و  كه  عه قڵ 
به شتێكی  هه میشه   نه كراوه ته وه ،  پڕ  سۆفیه كان 
به مه ش  كراوه ته وه ،  پڕ  بیرلێنه كراوه   ئاماده ی 

وتراوه  خورافه .
نییه   ته سه وف  موڵكی  بابه تسه نته ریی  ئه م 
له ڕاستیدا، هه رچه ند پشكێكی گه وره ی به ركه وتووه ، 
لێره دا  كه   ئه وه یه   گه وره یه ش  پشكه   ئه م  هۆكاری 
كار  ڕاسته (  بڵێ  ئه ویتر  )هه رچی  بنه مای  له سه ر 
ده كرێت، الی ئه وان بابه تی شێخ و ئه و شتانه  هه یه ، 
چی ئه و بیڵێ ئیتر پێویست نییه  بیری لێبكرێته وه ، 
به مه ش له  ته سه وفدا باشتر خورافه  ده رده كه وێت.

ئه مه ش مانای ئه وه  نییه  كه  له  شوێنی تردا نییه ، 

دیقه تبده   به هه مانشێوه یه ،  مه زهه بیشدا  له   چونكه  
له   و  پێیوایه  هه رچی شافیعی  شافیعی مه زهه بێك 
قبوڵه ،  هه رئه وه ی  وترابێت  شافیعیدا  مه دره سه ی 
بۆته   ئه فسانه   مسوڵمان  ئێمه ی  بۆ  له به رئه وه  
قۆناغێكی مێژوويی، هه ر له و قۆناغه شدا بووه  كه  
ته ریقه ته كان ده ركه وتوون، وه ك وتم ئه مانه  پشكیان 

به ركه وتووه ، نه ك خۆیان داهێنه ری خورافه  بن.
ـ لێره دا له  نێوان سیاسه ت و ته ریقه تی ته سه وفدا 
نموونه   بۆ  نییه ،  له یه كچون  یان  تێكه ڵی  جۆرێك 
هه ردووكیان شوێنكه وته ی یه ك كه سی دیاریكراون 
و به  پێشه وا یان مورشیدی خۆیانی ده زانن؟ ئه مه  
جگه له وه ی له  مێژووی ئیسالمیدا جاری وا هه بووه  
خودی مورشیده كه  كه سی یه كه می ده سته یه ك یان 
له یه ك  تێكه ڵی و  ئه م  شۆڕشێكی سیاسیش بووه ، 

چوونه  تا چه ند دروسته ؟
ـ هه موو فه رهه نگێگ، مه به ستم له  فه رهه نگ ئه و 
چونكه   نابینرێن،  و  دایهێناون  مرۆڤ  كه   شتانه یه  
فه رهه نگێكی  جا  هه یه ،  زۆری  واتای  فه رهه نگ 
فه رهه نگێكی  یان  بێت  قوڵ  عیرفانی  و  مه عنه وی 
كۆمه ڵگایه كدا  هه ر  له ناو  ئه مه   بێت،  ڕووكه شی 
ده ركه وێت ڕه نگ و بۆی ئه و كۆمه ڵگایه  ده گرێت، 
له  كۆمه ڵگه یه كی  بابه تانه   ئه م  نا  یان  بمانه وێ 
عه یب  ئه مه ش  ده بێت،  قه بیله گه را  مسوڵمانی 
سه رده می  پێش  چونكه   ده ڵێم،  قسه   ئه م  كه   نییه  
مۆدێرنه  كۆمه ڵگه یه كی قه بیله یی بووه ، به مشێوه یه  
ڕه نگیداوه ته وه ،  ئیشه كاندا  هه موو  له   قه بله گه رایی 
به تایبه تی له  كاروباری سیاسیدا، ئه وه ی كه  باس 
ئه وه   ده كرێت،  عه قد  حه للو  ئه هلی  و  شورا  له  
به وجۆره   و  بووه   قه بیله یی  له وكاته دا سسته مێكی 
سیاسه ت كراوه ، بنه ماكه یان وه رگرتووه  ئیسالمیان 
بۆ زیاد كردووه ، واتا ڕه قیه كانیان نه رمكردۆته وه   

تا بگونجێت له گه ڵ ڕۆحیه تی ئیسالمدا.
دروستبوون  كه   ته سه وفیيه كانیش  ته ریقه ته  
دروستبوون،  قه بیله یی  سسته مێكی  له سه ر  هه ر 
هه رگیز  پێشوودا  سه رده مه كه ی  له  دوو  چونكه  



103 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

به جۆرێك  نه بووه ،  دیاریكراو  كه سێكی  مامۆستا 
ئه وه  شێخی من بێت و شوێن شێخی تر نه كه وم، 
سۆفی  سه رده مانه   ئه و  سۆفیه كانی  وابێت  ئه گه ر 
نه بوون، چونكه  مامۆستای له و شێوازه یان نه بووه ، 
ئه وه ش ڕاسته  كه  هه موو مرۆڤێكی دیندار بڕوای 
نییه   مه رجیش  هه بێت،  موقته دایه كی  ده بێت  وایه  
له  زۆرێك  بێت،  له به رده ستدا  موقته دایه   ئه و 
یان  عه لی  یان  ئه بوبه كر  له   گوایه    ته ریقه ته كان 
عوسمان وه رگرتووه ، بۆ نموونه  ته ریقه تی قادری له  
پێشه وا عه لیه وه یه ، ته ریقه تی نووربه خشی له  ڕێگا 
حه زره تی ئه بوبه كره وه یه ، یان ته ریقه تی ئووه یسیه  
هه بووه  كه  له  ئوه یسی قه رنییه وه  هاتووه   له كاتێكدا 
ڕاسته وخۆ  كامیان  ئه مه   نه بینیوه ،  پێغه مبه ریشی 
ئه م هاوه اڵنه  مامۆستایان بوون؟ كه واته  مه رج نییه  
واتا كه سێكی  بێت  نه ریتییه   به و شێوازه   مامۆستا 
به رجه سته ی دیاریكراو هه بێت، ئه كرێت مامۆستاكه  

حزوریشی هه بێت، به اڵم به ته نها ئه مه  نییه .
نوورسی ده فه رموێت پێغه مبه ر)د.خ( دوو جۆر 
سیفه تی هه یه ، سیفه تێكی مه عنه وی و ڕۆحی، من به و 
سیفاتانه  خۆم له  ناخه وه  پوخته  ده كه م، سیفه تێكی 
ده جوڵێمه وه ،  سیفه تانه   ئه و  به پێی  كه   ده ره كیش 
له كاره كانماندا  چۆن  ئێمه   كه   واده كات  ئه مه  
له الیه نه   شێوه ش  به هه مان  سه نته رمانه ،  پێغه مبه ر 
له كاتێكدا  سه نته رمانه ،  ئه و  هه ر  ڕۆحیه كانیشدا 
كه سمان پێغه مبه رمان نه بینیوه ، ئایا له  فه رموده دا 
خۆی  به برای  ئێمه ی  پێغه مبه ر  كه   نه هاتووه  
پیر  بێ  به ڵێ  بڵێم  ئه وه   ده مه وێت  باسكردووه ؟ 
ته سه وف ناكرێت، پرسیاره كه  ئه وه یه  ئایا پیر كێیه ؟ 
ئه وه یه  كه  وه ك مردوو بچیته  به رده ستی و ئه ویش 
وه ك مردوشۆر هه ڵسوكه وتت له گه ڵ بكات؟ یاخود 
پیر ئه و كه سه یه  ڕێنمونی بۆ تۆ ئه كات و به و شته  
مه عنه ویانه  ڕێ به تۆ ده دات كه  پوخته  بیت و عروج 
ته واوی  سه یری  ئه گه ر  من  به  بۆچوونی  بكه یت، 
دووه میانه ،  ئه وه ی  پیر  بكه یت  ته سه وف  مێژووی 
نییه ، كاتێ  واتا مه به ست مامۆستایه كی دیاریكراو 

سه یری ئه وانه  ده كه یت كه  كه سێكی دیاریكراویان 
كردۆته  مورشیدی خۆیان شتی سه یریان لێده بینی، 
جاری وایه  خودی مامۆستا شایسته ی ئه و شوێنه  
نییه ، خۆی قوفڵ كردووه  و به  هیچ شێوازێك بیر 

ناكاته وه .
مارتی دیگس باشترین كتێبی له سه ر سۆفیه ت 
نووسیوه ، ئه بوبه كر سیراجه دین كه  مسوڵمان بووه ، 
ده بێت  سۆفی  ده بێته   كه  كه سێ  وابووه   باوه ڕی 
مامۆستای هه بێت، به اڵم مامۆستاكه  جیاوازه ، ئه وه  

نیه  ته نها ڕاسته وخۆ بێت.
نییه ،  سه له فیه تیش  الی  قوفڵكردن  عه قڵ  ئایا  ـ 
نموونه  الی سه له فیه ت  بۆ  تر،  به شێوازێكی  به اڵم 
پێده ناسێنێت،  ده قت  تا  هه یه   ئیشی  ئه وه نده   عه قڵ 
الی ته سه وفیش عه قڵ وابه سته ی عه قڵی مامۆستایه  
له كاتێكدایه   ئه مه   نییه ؟  وای  ئیشێكی  خۆی  و 
به درێژایی مێژوو ئه م دوو ڕه وته  دژبه یه ك بوون، 

یان وه ك دژبه یه ك ناسراون؟
باست  شێوازه ى   به و  قوتابخانه یه   دوو  ئه م  ـ 
نه  سۆفیيه ت  نییه ،  مێژوویی  قوڵیه كی  زۆر  كرد 
ئێستا  ته رزه ی  به م  سه له فیه ت  نه   و  ڕه قیه   به و 
زۆر قوڵ نیه ، ئه گه ر بگه ڕێیته وه  بۆ سه رده مه كانی 
سۆفیش  به  سه له فی  ناوبراو  ئه وه ی  پێشتر، 
السالكین(  )مدارج  بووه ؟  چی  قه یم  ئیبنول  بووه ، 
سۆفیانه ترین كتێبه ، د. عه بدولدائیم  كه  كتێبه كه ی 
و  ئه شعه ریانه ترین  له   ده ڵێت:  كردۆته وه   كورت 
ڕۆحانه ته رین حاڵه تی خۆیدا ئه م كتێبه ی نووسیوه ، 
خوێندنه وه   قه یم  ئیبنول  كتێبه كه ی  له كاتێكدا  ئه مه  
یان جۆرێكی تر له  نووسینه وه ی كتێبه كه ی ئیمامی 
ئیمامی  السائرین(ه ،  )منازل  كه ناوی  هه ره ویه ، 
كه   ئه نساریه یه   عه بدوڵاڵی  ئه بو  ئه و  هه ره وی 
كه   دامه زراند،  خۆراسانی  ته سه وفی  قوتابخانه ی 
سه د  هه م  گه وره  بووه ،  فه رموده ناسێكی  هه م  
مه قامی ڕۆحيی و ته سه وفی له  قورئاندا ده رهێناوه ، 
له  ڕووی ئه زموونه  ڕۆحیيه كه وه ، كه  ئه مه  شتێكی 
قه یم  ئیبنول  له   وای  هه رئه مه ش  و  نایابه   زۆر 
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ئیبنو  قوتابخانه ی  لێبكات و دواتر  كردووه  چاوی 
كه   بووه   له وكاته دا  ئه مه   ده ربكه وێت،  ته یميیه ش 

سه رده می داڕمان ده ستی پێنه كردووه .
ـ كه واته  ئیبنول قه یم هه م سۆفی بووه  و هه م 

سه له فی بووه ؟
ئه زمونی  چونكه   به ڵێ،  من  به بۆچوونی  ـ 
دووباره   سه رده مه شدا  له م  ئه مه   هه بووه ،  ڕۆحی 
بۆته وه ، من كه سانێك ده ناسم له  ڕووی ئه زموونی 
ڕه فتاری  ڕووی  له   مه شره بن،  سۆفی  ڕۆحیيه وه  

ده ره كیانه وه  سه له فین.
له سه ره وه   به وشێوازه ی  بڵێم  ئه وه   ده مه وێت 
دوو  ته مه نی  قوتابخانه یه   دوو  ئه م  باستكرد 
سه ده یه ، تۆ بگه ڕێره وه  بۆ پێش ئه و دوو سه ده یه  
ده بینیت زۆربه ی زۆری شوێنه  پیرۆزه كانی مه ككه  
چاكسازیيه كانی  له   بڵێین  ئه توانین  خانه قابوون، 
عه بدولوه هابه وه   كوڕی  محه مه دی  خوالێخۆشبوو 
به ڕاستی  چونكه   دواتر،  یان  ده ستیپێكرد، 
نه ڕۆیشتنه وه ،  ئه و  شێوازی  له سه ر  قوتابییه كانی 
بۆ نموونه  یه كێك له وانه  شێخ وه لیوڵاڵی ده هله وی، 
كوڕی  محه مه دی  شێخ  گه وره ی  قوتابیه كی  كه  
عه بدولوه هاب بووه ، به اڵم له هه مانكاتدا هه م ڕۆحیانه  
له   هه یه   زۆری  تونديیه كی  هه م  هه یه ،  سۆفیه كه ی 
البالغه ( الله  )حجه   كتێبی  له   فیقهيیه كاندا،  بابه ته  
ئه و  پێش  ئیسالمی  فیقهی  ده كات،  ئه وه   باسی  دا 
به رگێكی عه ره بیانه ی هه یه ، واتا داوای گۆڕانكاری 
ڕیشه یی ده كات، كه واته  هه م فه قیهێكی گه وره  بووه ، 

مسوڵمانانی  الی  ته سه وفیيه ی  حاڵه ته   ئه و  هه م 
هیندستان باو بووه ، الی ئه ویش هه بووه .

ڕابردوودا،  دووسه ده یه ی  له م  به كورتی 
عوسمانی،  ده وڵه تی  ڕوخانی  پاش  تر  به تایبه تی 
ئه م  ناوچانه ،  ئه م  بۆ  داگیركه ره كان  واڵته   هاتنی 
بابه ته  تاوی سه ند، ئه مه  سه رده می ته واوی داڕمانی 
شارستانییه تی ئیسالمی بوو، ئیتر هه موو گرووپ 

و ده سته كان چوون به گژیه كدا.
جار  هه ندێ  ڕه وتانه دا  ئه م  له  مێژووی  ـ 
به تایبه ت  هه بووه ،  كوشتنیش  و  ته كفیركردن 
له سه ر فكره ی وه حده تولوجود ئه و بابه تانه ، وه ك 
له  بوونی  ئه مه   پێتوایه   ئایا  حه الج،  مه سه له ی 

ده سه اڵتدا درێژه ی ده بێت؟
كه متر  عه مه لیدا  له   وه حده تولوجد  ته سه وفی  ـ 
ته نانه ت  عه مه ليیه كان  سۆفیه   هه یه ،  بوونی 
شاعیره كانیشیان له  درێژه ی مێژووی شارستانییه تی 
ئیسالمیدا، وه ك نووسه رێك ده ڵێت، له سه دا نه وه د 
ئه شعه ری  و  مه زهه ب  سونی  به ره وسه ریان 
مه زهه ب بوون، كێ له  جیهاندا له  مه والنا جه الله دین 

به ناوبانگتر بێت؟ له كاتێكدا ئه شعه ری بووه .
دژایه تی ته ریقه ته كه ی مه والنا بۆ ته ریقه ته كه ی 
ته نانه ت  به ناوبانگه ،  وه حده تولوجود  ئیبنوعه ره بی 
كه   ناكات  قۆنیه   سه ردانی  عه ره بی  و  ئیبن 
لێژیاوه  هه تا نه مرێت، ئه وكاته  ئه چێته   جه الله دینی 
نه كردووه ،  به یه كه وه   قسه یان  سه رگۆڕه كه ی، 
له ناو  هه یه   بوونی  كه مترین  فه لسه فی  عیرفانی 

;
شهڕینێوانسهلهفیهتوسۆفیهتجهنگی
شوناسه،ههمیشهشكهبابهتیشوناس

هاتهپێشهوهجهنگدروستدهبێت.
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مه زهه به كان  سونی  سۆفيیه   زۆربه ی  ته سه وفدا، 
بڕوایان به مرۆڤی كامڵ نییه ، لێكۆڵینه وه یه كی هه یه  
كه  باسی فه لسه فه ی ئیسالمیانی سونی ده كه م، له و 
فه لسه فه یه دا بڕوای به وه  هه یه  كه  مرۆڤ هه رگیز 

ناگاته  كه ماڵ.
ته سه وفی  یان  عه ره بیه   ئیبن  ته سه وفی  ئه وه  
خوێندنه وه ی  ده كرێت  له كاتێكدا  ئه مه   نه زه ريیه ، 
ساده ییه   به و  ئه مه   بكرێت،  ئه مه ش  بۆ  جیاجیا 
چونكه   لێوه  ده كه ن،  باسی  كه  سه له فییه كان  نییه  
بڕوائه كه یت  تۆ  گه وره یه ،  قوتابخانه یه كی  ئه ویش 
هه بووه   سه رده مانێك  ئێمه دا  كوردستانه ی  له م 
نزای خێر  هه ینیدا  له وتاری  ماوه ی سه د ساڵ  بۆ 
بۆ ئیبن عه ره بی كراوه ؟ چۆن ئێستا بۆ حه زره تی 
ئه بوبه كر و حه سه ن و حسێن و خه لیفه  و هاوه اڵن 
مونحه ریف  ئه وه نده   كه سه   ئه و  ئه گه ر  ده كرێت، 
بووبێت چۆن یه ك سه ده  ئه م ئوممه ته  نزای خێری 

بۆ ده كه ن؟
له به رئه مانه  وه حده تولوجود و وه حده تولشهود 
و ئه م بابه تانه  ته فسیر و ته ئویلی جیاوازی هه یه ، 
هه م ئه مانه  الی ئیبن عه ره بی به جۆرێك بووه  پاشان 
كه   ئه وانه   شه هره زوری  وه ك  قوتابییه كانی  الی 
نوسیویانه ته وه  به جۆرێكی تر بووه ، له الیه كی تره وه  
به  شوێنكه وته ی  خۆیان  كه   شیعه كان  له   به شێك 
ئه و ڕێبازه  ده زانن، هاتوون الدانیان له م بابه تانه دا 
كه  له گه ڵ  كردووه   باسیان  به شێوه ك  و  كردووه  
ئه مه   له ڕاستیدا  بیگونجێنن،  خۆیاندا  مه زهه به كه ی 
لێكۆڵینه وه  ی مێژوویی ده وێت هه روا به و ئاسانییه  
من  بووه ،  گه وره   پیاوێكی  عه ره بيش  ئیبن  نییه ، 
بۆخۆم كۆمه ڵێك كێشه ی فكریم هه بووه ، مه به ستم 
ئه و  دواجار چاره سه ری  تایبه تی خۆمه ،  ئه زمونی 

كێشانه م الی ئیبن عه ره بی دۆزیوه ته وه .
قوتابخانه كان  له به رئه وه ی  به كورتی 
مه عریفه ،  نه ك  بنه ما  بۆته   شوناس  جیابوونه وه ، 
له به رئه وه ی  گرنگتره   من  گرووپه كه ی  شوناسی 
شوناسی تۆ له  من جیاوازتره ، ئیتر تۆ حه ق ئه ڵێی 

ئێمه   ئه وه یه   نییه ، گرنگ  بابه ت  ئه مه  الی من  یان 
گرووپه كه مان له  یه ك جیاوازه ، ئیتر ناتوانم له گه ڵ 
سۆفیه ت  و  سه له فیه ت  نێوان  شه ڕی  هه ڵكه م،  تۆ 
شوناس  بابه تی  كه   هه میشه ش  شوناسه ،  جه نگی 

هاته  پێشه وه  جه نگ دروست ده بێت.
خۆیان  كه   هه یه ،  تر  له  ته سه وفی  جۆرێك  ـ 
بۆ  خۆیان  به اڵم  نازانن،  دینێك  هیچ  هه ڵگری  به  
واتا  ده كه ن،  له  ته وق  جۆرێك  بانگه شه ی  خۆیان 
ڕیشه ی ته سه وفه كه یان ناگاتاوه  هیچ دینێك، به اڵم 
و  عاریف  به   خۆیان  به جۆرێك  له هه مانكاتیشدا 
زاهید و سۆفی ده زانن، ئه مانه  له كوێی ته سه وف و 

سۆفیگه ریدا جێی ده بێته وه ؟
به تایبه ت  مرۆڤانه یه ،  بابه تێكی  ته سه وف  ـ 
ماندوو  زۆر  مرۆڤ  مۆدێرنه دا  سه رده می  له  
ته نهاییه   مۆدێرنه   له  سیفاته كانی  یه كێك  ته نهایه ،  
ده بێته وه   ته نها  به جۆرێك  مرۆڤ  تاكگه راییه ،  یان 
كانت  ده كات، وه ك  ده وروبه ری  به  چۆڵی  هه ست 
ده ڵێ: كۆمه ڵێك ته نهاین خراوینه ته  پاڵ یه ك، واتا له  
ڕووی ڕۆحیيه وه  ته نیاین، ئه مڕۆ مرۆڤه كان ده زانن 
ده زانێت  كه   مرۆڤه ی  ئه و  وه ك  كه مه ،  شتێكیان 
هه ركه سێك  چیه تی،  نازانێت  به اڵم  نه خۆشه ، 
كه   ئه زانێت  چونكه   ده كات،  بڕوا  بڵێ  پێ  شتێكی 
له   سه رده مه   ئه م  مرۆڤی  تێدایه ،  نه خۆشيیه كه ی 
نه بوونی  حه سره تی  تر  سه رده مه كانی  هه موو 

خوای هه یه .
هه یه   ئه وه یان  حه سره تی  هه میشه   بێبڕواكان 
ئیتر  تێنابه ن،  ڕێی  به اڵم  هه بوایه ،  كه  خۆزگه  خوا 
دروست  درۆزنانه   عیرفانی  و  ته سه وف  لێره دا 
ڕاستگۆبێت،  خۆیدا  خودی  له   له وانه یه   ده بێت، 
به اڵم ڕێگاكه  نادۆزێته وه ، جا ئه گه ر ڕاستيیه ك له م 
جۆره  ته سه وفه دا هه بێت ڕیشه كه ی ده گه ڕێته وه  بۆ 
دینه كان، یه كێكی وه ك ئۆشۆ یان ئه وانه ی له  باره ی 
یۆنگی  وه ك  كردووه   ئیشیان  ده روونناسیه وه  
نه بینراو  كۆمه ڵی  الشعوری  باسی  فرۆید،  قوتابی 
ئاشكرا  داهێنانه كانیان  ده روونناسانه   ئه م  ده كات، 
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ده روونییه كانیان  نه خۆشیيه   و  كێشه   كردووه  و 
وه ك  هه یه ،  دینیان  ڕیشه یه كی  دۆزیونه ته وه ،  پێ 
مه ك تایم كه  فه یله سوفێكی به ناوبانگی ئه مریكیيه ، 
ده ڵێت ماركسیه ت هه ر مه سیحیه ته  به ڕه نگێكی تر، 
ئه و به هه شته ی مه سیح باسی كردووه ، ماركسیش 
و  به زه مین  به شێوازێكی  به اڵم  وتووه ،  هه رئه وه ی 
بێ بڕوایی كراو، له به رئه وه  ئه و مه عنه ویه ته ش هه ر 

بابه ته  دینییه كه یه،  به اڵم به شێواز و به دیوێكی تر.
ئێستا زۆرێك له  كایه  مرۆڤيی و عیرفانییه كان 
زۆرێك  كه   یۆگا  وه ك  بازرگانی،  كااڵی  بوونه ته  
له  بازرگانه  جیهانییه كان پێوه ی سه رقاڵن بۆئه وه ى 
بحه وێنه وه ، پێیان ده وترێت ئاواو ئاوا بكه ن، كۆمه ڵێ 
شتی بازاڕیيه ، وه ك ئه و كتێبانه ی كه  ده نووسرێن 

كه  چۆن ده وڵه مه ند ده بیت.
سه رده می  له  كااڵنی  یه كێكه   مه سه له یه   ئه م 
خۆی  كااڵكانی  سه رمایه داری  سه رمایه داری، 
بابه ته یه ،  ئه م  له كااڵكانی  یه كێك  ده فرۆشێ ، 
ماركێتدا  به رده می  له   مه وله وی  ته ریقه ی  ئێستا 
ده سوڕێته وه ، ئه مه  به سیكۆالریزه  كراوی ئه و دیوه  
دوكانداريی  واتا  كردنیه تی،  به بازاڕی  ڕۆحیه یه ، 
له  ئه زمونه  ڕۆحیيه كانی  باس  په یداكردنه ،  پاره   و 

واڵتی چین ده كرێت، كه  به هیچ شێوازێك نهێنیه كانی 
خۆیان به  كه س ناڵێن، وه ك له  مێژوودا باتنیه كان 
مامه ڵه ی  ئه مان  چونكه   كردووه ،  وایان  هه بوون 

پێوه  ده كه ن.
ئه مریكا  ده چێته   كاتێ  بده ،  ئۆشۆ  دیقه تی  تۆ 
دژی  خۆی  له كاتێكدا  ده بێت،  ده وڵه مه ند  چۆن 
كۆدی  ده بێته   خۆی  ته كنه لۆژیایه ،  و  دنیابوون 
دوا  و  ڤێلال  ده بێته  خاوه نی جوانترین  بابه ته ،  ئه و 
مۆدێل ئۆتۆمبێل  و ئافره ت و ئه و شتانه ، ئه مه  نه ك 
ناوچه یه ك  كه   قوتابییه كانیشی  به ڵكو  هه رخۆی، 

بۆخۆیان جیا ده كه نه وه .
نییه ،  قوڵ  ئه زمونێكی  ئه مه   من  به بۆچوونی 
ئه زمونه  قوڵه كه  ئه وه یه  كه  له  ئاینه كانه وه  هاتوون، 
مرۆڤ  تا  نییه   عه قڵ  ئه زمونه ،  ته سه وف  چونكه  
هایدده ر  عه هده ،  بكات،  كه شفی  به عه قڵ  بتوانێت 
له گه ڵ وجوددا  ئێمه   ئه ڵێ  هه یه ،  قسه یه كی جوانی 
عه هدێكی تایبه تمان هه یه ، ئێمه ش له  دینی خۆماندا 
و له  دینه كانی تریشدا عه هدێكمان له گه ڵ خوا هه یه ، 
ئه مه يه   په یوه ندی نێوان خالق و به نده  ئه مه  بنه مای 
ئا  )بلی(  ئێمه ش وتومانه   )الست بریكم(  ته سه وفه ، 

له وه وه  هاتووه .



107 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )16(
نیسانى 2018

پیره مێرد و عیرفان)1(

عومه ر ئیسماعیل ڕه حیم

196، كۆيه .
له دايكبووى 7

ته ر له  فيكرى ئيسالمى
ماس

ژه ر له  هزرى سياسى ئيسالمى.
ره زا و توێ

شا
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پێشهكی،عیرفانلهئهدهبیاتیكوردیدا:

عیرفان، یا سۆفیگه ری ئه مڕۆ له  ته واوی جیهان 
و  بایه خ  جێگه ی  مرۆیی  مه عریفه ی  لقێكی  وه ك 
تیۆريیه كه ی،  ڕه هه نده   به تایبه تی  پێدانه ،  گرنگی 
په ره سه ندندایه ،  و  گه شه كردن  له   به رده وامیش 
به شی  جیهان  زانكۆكانی  و  كۆلیژ  له   هه ندێ   له  
و  هزريی  ناوه نده   له   كراوه ته وه ،  بۆ  تایبه تی 
تایبه تی  موحازه راتی  و  سیمینار  ڕوناكبیريیه كان 
له باره وه  ده وترێته وه ، بێگومان بابه تی سۆفیگه ری 
به ر له  هاتنی ئایینی ئیسالمیش الی زۆربه ی ئایینه  
مێژوويه كی  بووه   هه ر  مرۆییه كان  و  ئاسمانيی 
ئێستا  بایه خه ی  ئه و  پێموایه   به اڵم  هه یه ،  دێرینی 
وه ك  جیهانییه كان  گه وره   عارفه   و  عیرفان  به  
تریش،  هی  و  خالید  مه والنا  و  ڕۆمی  جه الله دینی 
بێگومان ئه و بایه خه  ئاماژه ی ئه وه ش ئه مڕۆ دوای 
ئه و هه موو جه نگه  كاولكاريیانه  و ته شه نه كردنه  بێ  
مرۆڤایه تی  ڕۆچوونه ی  و  توندوتیژيی  سنووره ی 
مه عنه ويی و  كایه ی  بۆ  تینوێتی  ماددی،  ژیانی  له  

ڕۆحی زیادی كردووه .
له  ناوه نده  هزريی و ڕوناكبیریيه كانی كوردیش 
ته نانه ت  به دیده كرێت،  ئاشكرا  به   بایه خه   ئه و 
ڕاگه یاندنیش  ده زگاكانی  له   بایه خپێدانه   ئه و 
ڕه نگیداوه ته وه ، وه ك نمونه یه كی نمایان له وباره وه  
زیاد  دووایی  ساڵه ی  دوو  یه ك  ئه و  ماوه ی  له  
نێوان  له   لێكۆڵینه وه   و  ڕۆمان  به   په رتوك  ده   له  
نوسین و وه رگێڕان، ته نها له سه ر مه والنای ڕۆمی 
و  بابه ت  له و  جگه   ئه وه   باڵوكراونه ته وه)2( ،  
باڵوبونه ته وه ،  ڕۆژنامه كان  و  گۆڤار  له   وتارانه ی 
تیۆريیه كه ی  به دیوه   زیاتر  بایه خه   ئه و  هه رچه ند 
كه متر  مرۆیی،  مه عریفی  كایه یه كی  وه ك  عیرفانه  
له  بواری پڕاكتیكی و موماره سه ی كرداری كاری 
هه موو  پێچه وانه ی  عیرفان  چونكه   كراوه ،  له سه ر 
كردار  و  پڕاكتیك  به   مه عريفه   تری  كایه كانی 
عیرفان  كراوه ،  بۆ  ته نزیری  دواتر  و  ده ستیپێكرد 
نییه ،  نه زه ریات  ئه وه نده   موماره سه یه   ئه وه   به قه د 

و  ده روونيی  دۆخی  و  چه مك  هه ندێك   ته نانه ت 
گوزارشتی  وشه   به   عاریفه كان  و  سۆفيی  ڕۆحی 
ئه و  وێنای  بتوانرێت  نییه   ئاسان  بۆیه   لێناكرێت، 
موماره سه ی  كه   كه سێك  بۆ  بگوازرێته وه   حاڵه ته  
دڵنیام  ئه وه شدا  له گه ڵ  به اڵم  نه كردبێت.  عیرفانی 
كه  ئه و بایه خه ی ئێستا به و بواره  ده درێت، له باری 
ڕۆحيی و تێركردنی كه سه كان له  ڕووی مه عنه ويی 

و وه رگرتنی چێژی ڕۆحی بێ كاریگه ر نابێت. 
كوردستان مه ڵبه ندێكی گه وره  و دیاری عیرفان 
ده ڵێت:  زاده   موفتی  ئه حمه دی  كاك  وه ك  بووه ، 
)نیشتمان مه ڵبه ندی زانست و عیرفانه  الدێ  و شاری 
ڕابه ری  تۆ(، چه ندین عارف و خواناسی گه وره  و 
سۆفه گه ری لێهه ڵكه وتووه ، ده یان و بگره  سه دان ته كیه  
و خانه قای هه بووه  تێیدا ئیرشاد و ڕابه رایه تی سالك 
به تایبه تی  تێداكراوه ،  خودای  ڕێگه ی  ڕێبوارانی  و 
كه   نه قشبه ندی  خالیدی  مه والنا  گه ڕانه وه ی  دوای 
جێنشین و خه لیفه ی شێخی ده هله وی بووه ، خۆشی 
ڕه هه ندی  تێپه ڕاندوو  هه رێمی  و  لۆكاڵيی  سنوری 
هه ڵكه وتوو  شاعیری  ده یان  وه رگرتبوو،  جیهانی 
خۆیان  ئه سپی  عیرفانی  هۆنراوه ی  بواری  له  
عارف،  ده یان شاعیری  بڵێین  ده توانین  یا  تاوداوه ، 
یا عارفی شاعیر له ناو كورددا هه ڵكه وتوون، به مه ش 
ده وڵه مه ندترین  له   یه كێك   به   بووین  كورد  ئێمه ی 
عیرفانی،  ئه ده بی  مه یدانی  له   جیهان  نه ته وه كانی 
بابا تاهیر، نالی، مه حوی، مه وله وی و...هتد، سه دان 
قه سیده  و ده قی عیرفانیان خستۆته  سه ر خه رمانی 
ئه ده بیاتی عیرفانی جیهانی، كه  بێگومان ئه و ده قانه  
مه والنا  به رهه مه كانی  له   نییه   كه متر  هیچیان  نه ك 
ئه م  داخه كه م  به اڵم  بااڵتریشن،  بگره   و...  حافز  و 
نه ته وه ی كورده  نه ك هه ر له  ڕووی سیاسییه وه  به د 
له  هه موو بواره كان  به ڵكو  بێكه سه  بووه ،  به خت و 
بێكه س  كه وتووین، ئه وه تا تائێستا چوار الپه ڕه  له و 
ئه دبیاته  عیرفانییه  ده وڵه مه نده مان وه رنه گێردراوه ته  
سه ر زمانه  زیندووه كانی جیهان وه ك ئینگلیزيی و 

فه ره نسی، ته نانه ت عه ره بیش.
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یه كێك  له و شاعیره  گه ورانه ی به شداری كارای 
عیرفانی  ئه ده بیاتی  ده وڵه مه ندكردنی  له   بووه  
ناسك  ده قی  چه ندین  كه   فه یله سوفه ،  پیره مێردی 
ته نانه ت  كه چی  به رهه مهێناوه ،  جوانی  و  به رز  و 
پسپۆرانی ئه و بواره ش وه ك پێویست لێی ئاگادار 
نین، لێره وه  به نده  ئه گه ر چی پێنوسه كه یشم تا بڵێیت 
كول و بێ  بڕشته  به اڵم هه ر بۆ ئاگاداركردنه وه ی 
دره نگ  هاواره   ئه و  مه یدانه   ئه و  سوارچاكانی 
وه خته م  كرد)3( و ئه و چه ند الپه ڕه یه م ڕه شكرده وه ، 
به ئومێدی ئه وه ی سوارچاكانی ئه و مه یدانه  بكه ونه  
خۆ، لێكۆڵینه وه ی تێر و ته سه لی له  باره وه  بكه ن.   

یه كه م، پێناسه كردنی عيرفان و سۆفیگه ری:
ئه و باسه  ده بێت  ناو قواڵیی  ئه وه  بچینه   پێش 

بزانین عیرفان چییه ؟ و عارف كێیه ؟ 
له   كه   كه سه یه   ئه و  خواناس،  یا  عاریف، 
عیرفان  چه مكی  تواوه ته وه ،  خودادا  خۆشه ویستی 
عه ره بییه وه   زمانی  »عرف«  ووشه ی  له   خۆی 
وه رگیراوه ، كه  چاوگه كه ی »المعرفة و العرفان«ه ، 
به و  عیرفانیش  دێت،  زانین  یا  ناسین،  به واتای 
زانست و مه عریفه یه  ده وترێت كه  له  ڕێگه ی بینینی 
دڵه وه  )المشاهده ( ده ستكه وتبێت، به بێ  ڕۆڵی عه قڵ 
و مێشك، یا له  ڕێگه ی ئه زمونكردنه وه  هاتبێت)4(، 
و  زانست  له   تایبه ت  جۆرێكی  مه عریفه یه ش  ئه و 
ئاستی ڕووكه ش و ڕواڵه ت  زانین ده گرێته وه ، كه  
ڕۆده چێت،  قواڵیی  و  ناخ  به ره و  و  تێده په ڕێنێت 
ئه نجامی  له   موعریفه یه ش  جۆره   ئه م  بێگومان 
بیركردنه وه ی  و  ڕامان  و  په رستش  له   دڵسۆزی 
زۆر له  ئایاتی خودا و وه رزشی ڕوحی وه ده ست 

دێت.
پڕاكتیك  به   سه ره تاوه   له   عیرفان  ئه گه رچی 
و كردار ده ستیپێكرد، كه  بریتی بوو له و میكانزم 
دنیای  له   ڕۆحيیانه ی  وه رزشه   و  شوێن  ڕێو  و 
مه عنه ویه ت، شێخ مریده كانی پێ  په روه رده  ده كرد 
به اڵم  ده یانبات،  خودا  به ره و  قوناغ  به   قۆناغ  و 
ته نانه ت  كرد،  په یدا  تیۆریشی  ڕه هه ندی  دواتر 

وه ك  لێكه وتۆته وه ،  جیاوازی  لقی  چه ند  ئێستا 
عیرفان و سوفیگه ری په تی و عیرفان و سۆفیگه ری 

فه لسه فی...هتد)5(.
به  كورتی ده توانین بڵێین دوو جۆر عیرفانمان 

هه یه :
یه كه م: عیرفانی )پڕاكتیكی( كرداری، كار له سه ر 
به   )سالك(  به نده  و عاریف  په یوه ندی  ڕێكخستنی 
ناوه وه ی خۆی له الیه ك، په یوه ندی به نده  و عاریف 
هه روه ها  ده كات،  تر  له الیه كی  مه عبودیه وه   به  
په یوه ندی به  دروستكراوه كانی تری خودا، ئه وه ش 
له  ڕێگه ی وه رزشی ڕۆحی و بڕین و ته یكردنی ئه و 
ده وترێت  پێیان  عیرفانی  ئه ده بیاتی  له   قۆناغانه ی 
مه قامات، تا له  كۆتا قۆناغ ده گاته  مه قامی فه نا)6(، 
دابڕان و  قۆناغانه  هه وڵی  ئه و  بڕینی  به  هۆی  كه  
تا  ده درێت،  مادییه كان  ئاره زووه   له   بوون  ڕزگار 
ئاماده  بێت بۆ به رزبونه وه  بۆ الی په روه ردگار و 
له  ویست و  ئیراده ی خۆی  تواندنه وه ی ویست و 

ئیراده ی په روه ردگاردا.
گه ڕانه   ئه مه ش  كه   تیۆری،  عیرفانی  دووه م: 
به  دوای ته فسیری بوونی خودا و مرۆڤ، هه وڵی 
ناوه   ناسینی  و  زانین  ڕێگه ی  له   خودا  ناسینی 
پیرۆزه كانی خودا و سیفه ته كانی و ته جه لیاتی ئه و 
ناوانه  له ناو دیمه ن و پێكهاته كانی كه ون و ژیانی 

مرۆڤدا.
بۆ  تر  زاراوه گه لێكی  عیرفان  زاراوه ی  پاڵ  له  
جیاوازی،  كه مێك   له گه ڵ  یا  مه به ست،  هه مان 
ده روێش،  ته سه وف،  زاراوه ی  وه ك  به كارهاتوون 
عیرفان  زاراوه ی  هه ندێك،  الی  دیاره   قه له نده ر، 
فه رهه نگی  له   عیرفان  ده بینن.  ووردتر  و  گشتگیر 
زیاتر له  نه ته وه یه ك و زیاتر له  ئاینێك بۆ هه مان 
مه به ست به كارهێنراوه ، هه رچی ته سه وفه  سنوری 
فه رهه نگی  له   زیاتر  تره ،  ته سك  به كارهێنانه كانی 
به كارهاتووه ،  ئیسالمی  عیرفانی  و  مسوڵمانان 
عیرفان  ووشه ی  كه   ئه وه   ده گه ینه   لێره شه وه  
مه به ست  یه ك  بۆ  »تصوف«  سۆفیه تی  و 
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به اڵم  جیاوازی)7(،  كه مێك   له گه ڵ  به كارهێنراون 
جیاوازه   عیرفان  توێژه ر  و  شاره زا  هه ندێك   الی 
قوتابخانه یه كی  ئه وانه   الی  عیرفان  سۆفیه تی،  له  
فیكريی و فه لسه فیيه  بۆ ناسینی حه قیقه تی شته كان 
و گرتنه به ری ڕێگه ی كه شف و شهود بۆ گه یشتن 
و  شێوه   سۆفیه تییه   هه رچی  خودا،  ناسینی  به  
بۆ  شه ریعه ته   به   پابه ند  زاهیدانه  ی  ڕێگه یه كی 
پاڵفته كردنی گیان و پاككردنه وه ی ده روون، له گه ڵ 
ڕێگه وه   له و  خۆشییه كانی،  و  دنیا  له   پشتكردن 
له به رئه وه   كه ماڵ،  به   بگات  ده یه وێت  كه سه كه  
ده ڵێن پله ی عارف بااڵتره  له  سۆفی، چونكه  عیرفان 
وێڕای الیه نی كرده یی وه ك سۆفی الیه نی هزریش 
به اڵم  سۆفیه ،  عاریفێك  هه موو  بۆیه   ده گرێته وه ، 
مه رج نییه  هه موو سۆفيیه ك عارف بێت، هه ندێكی 
مه حوبونه وه ی  و  فه نابوون  سوفیگه ری  ده ڵێن  تر 
موریده  له  كه سایه تی شێخ و مورشده كه ی، هه رچی 
حه قیقه تی  له   مه حوبونه وه یه   و  فه نابوون  عیرفانه  
خودا و ڕه ببانی بوونی عاریفه ، واته  عاریف قوناغی 
مورشيد  و  شێخ  كه سایه تی  له   مه حوبونه وه ی 
گشتگیرتره   عیرفان  بۆچوونه ش  به م  تێپه ڕاندووه ، 

له  سوفیه تی.
جهوههروچییهتیعیرفانالیپیرهمێرد،

وهكلههۆنراوهكانیڕهنگدهداتهوه:
له   ئه كادیميیانه ،  و  زانستی  پێناسه ی  له   دوور 
و  عاریف  لۆجیكیيه كان،  پێوه ره   ڕه سم،  و  حه د 
تر  یه كێكی  هه ر  له   جیاواز  كه سه یه   ئه و  سۆفی 
ده كۆڵێته وه   بوون  گه وره كانی  نهێنیيه   له   ئێمه   له  
ده وروبه ر  بۆ  ڕامانه كانی  و  سه رنج  تێده گات،  و 
و  جوانتر  و  ووردتر  و  قوڵتر  خۆی  ناوه وه ی  و 
دورستر ده كات، گه وره یی و جوانكاری خولقێنه ری 
بونه وه ر كه  مه عشوقی خۆیه تی له  هه موو شتێكدا 

ده بینێت، بۆیه  پیره مێردی عاریفیش ده ڵێت:
 خوایه  ئه وانه ی كه  بێ  باوه ڕن

هیچیان نه دیوه  وا هه ڵه وه ڕن
ئه گینا سه یری باغێكی گوڵ كه ن

ته ماشایه كی به  عه قڵ و دڵ كه ن
ئه و ڕه نگه  جوانه ی په ڕه ی )هه رجایی(

به  زه ڕه بینی تیشكی بینایی
لێی وردبینه وه  كه  ئه و صه نعه ته 

كێ  ده ڵێ  زاده ی خووی ته بیعه ته ؟
گه اڵی )گوڵ په سند( كام مه قه ست بڕی

)په رده ی عروسی( كێ  په رده ی دڕی
كێ  هات الوالوی به  دارا ئااڵن

كام ده ست گه ردنی وه نه وشه ی شكان)8( 
عاریف ئه و كه سه یه  له  عيلم به  ئایین ناوه ستێت 
و ده یگوازێته وه  بۆ كردار و ڕه فتار به  ئایین، ته نها 
ڕواڵه ت و دیوی ده ره وه ی ئارایشت ناكات به دیمه ن 
ده كات،  جوانتر  ناخی  به ڵكو  ئاینییه كان،  سیما  و 

پڕده كات به  عشق و خۆشه ویستی.
بیدعه گه رێتی  له   دوور  و  ڕاسته قینه   عیرفانی 
به   گه یشتنه   دینداريی و خوداپه رستییه ،  ڕێبازێكی 
هه ر  خودایی،  عیشقی  ڕه زامه ندی  وه ده ستهێنانی 
ئه و ڕێبازه  كه  سه روه ر و یارانی گرتویانه ته  به ر 
ته ریقه تی  و  هودا  ڕێگه ی  ناویناوه   مه حویش  و 
وه ك  وسوڵ،  ده گه یه نێته   ڕێبواره كه ی  و  عیشق 

ده فه رموێت:
ڕێگه ی هودا ته رقه تی عیشقه  ده  مه حویا
وه رن و پیا بڕۆن و صلوا علی الرسول

هه ر ئه م ته ریقه  بوو به  هه موو صه حبی گرتیان
رۆیین پییا هه تا گه ینه  مه رته به ی وصوڵ)9(

عاریف كه سێكه  له  بری سه رقاڵبێت به  گفتوگۆی 
گه رم  ئه بستراكت...خۆی  زانستی  و  به رهه م  بێ 
ده كات به  ڕاهێنانی ده روونی و ڕه نج و جه فا كێشان، 
شۆڕبوونه وه  به ناو خۆیدا و مشتوماڵكردنی تونێڵ و 
ئه شكه وته كانی نه فس و ڕاماڵینی خه وش و تاریكی 
تا  ناویدا،  له   نزمه كان  ئاره زووه   ناشیرنیيه كانی  و 
ئه وان  بدره وشێته وه ،  مه عشوق  عيشقی  نوری  به  
وه ده ستهێنانی  وێڵی  ئه وه نده ی  عاریفه كان  واته  
له   بیر  نایانپه ڕژێت  مه عشوقه كه یانن،  ڕه زامه ندی 
به هه شت  ناو  تری  حسییه كانی  چێژه   و  جه ننه ت 
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ڕاشكاو  و  جوان  چه ند  پیره مێرد  ئه وه تا  بكه نه وه ، 
گوزارشت له و ڕاستییه  ده كات و ده ڵێت: 

من كه  دێوانه ی تۆ بم به  ته نیا
شه قێك هه ڵئه ده م له  هه ردوو دونیا

دڵم هه میشه  یادی تۆ ده كا
گیان له  ڕێی تۆدا جستوجۆ ده كا
له م خۆشیانه دا ئه گه ر بێ  و بمرم

بۆنی تۆی لێدێ  گیاكه ی سه ر قه برم
به هه شت مه دح ئه كه ن به ناو  و داوێ 

من لیقای خوام بێ  به هه شتم ناوێ 
عاشق كه  به  ڕاست ده ستی له  گیان شت

په كی سه یران و گه ڕانی خۆی خست)10( 
له  شوێنێكی تردا ده ڵێت:

من دێوانه ی تۆم به  تاقی ته نیا
وا شه ق هه ڵئه ده م له  هه ر دوو دونیا

ئه و ڕۆژه ی گڵی له شت داڕشتم
تۆزێك له  لیقای خۆتت تێخستم
وا به و مایه یه ، گه یشتمه  مه رام

ته نها تۆم ئه وێ  به هه شت په شمه  الم)11(
و  حاڵ  له گه ڵ  ڕاستگۆ  كه سه یه   ئه و  عارف 
بارودۆخی خۆی، ڕاستگۆ له گه ڵ ده وروبه ری، الی 
سه یری  چۆن  ده ڵین،  چی  تر  ئه وانی  نییه   گرنگ 
ئه وه ی  لێكده ده نه وه ،  ڕه فتاره كانی  چۆن  ده كه ن، 
ئه وه یه ،  لێده خوات  خه می  و  گرنگه   ئه و  الی 
سه یری  چۆن  ده ڵێت،  چی  ئه و  مه عشوقه كه ی 

ده كات، چه نده  لێی ڕازییه .
دنیای  ڕه شماڵی  و  كوخ  به   كه سێكه   عاریف 
فانی ڕازی نابێت، فریوی چێژ و خۆشییه  كاتی و 
سنورداره كانی ئه م ژیانه  ناخوات، ئه مانه  به  كه م و 
بچوك و كه م بایه خ سه یر ده كات، چاوی بڕیوه ته  
و  نزیكی  و  پێغه مبه ران  دراوسێیه تی  و  دنیا  ئه و 
حه وانه وه  له  سایه  و سێبه ری باره گای مه عشوق، 
ئاماده  نییه  وه ك بوونێكی بچووك، یا كه ره سته یه كی 
بێ  به ها و ناچیز تێكه اڵوی ئه م دونیا فانییه  ببێت، 
ڕێگه  نادات یاری و گه مه  دزێو و ناشیرنه كانی دنیا 

و دنیا ویسته كان به سه ریدا زاڵبن و تێپه ڕن، دیاره  
به سه رماندا بێ  بوونی  تێپه ڕێت  نییه   چركه یه كیش 

چه ندین له م یاريی و فیڕوفێڵه  دزێو و ناشرینانه .
عاریف و سۆفی كه سێكه  لێوان لێو له  جستوجۆ 
و جۆش و خرۆش، گیان و ناخی سوتاوی عه شقی 

ئیالهیيه ، هه میشه .
سۆفیگه ریش  و  عیرفان  ڕێبازی  ئاشكرایه  
هه ر  وه ك  ڕێچكه كانیه وه   و  ته ریقه ت  هه موو  به  
له  كه م  نییه   نه بووه  و  كارێكی تری مرۆیی خاڵی 
خاڵ،  و  خه وش  له   چه وتی،  و  هه ڵه   له   كوڕی،  و 
ناویه وه ،  كه وتۆته   مه به ست  بێ   یا  مه به ست،  به  
زۆربه ی  نه ڵێم  ئه گه ر  هه ندێك  ڕوونه   به تایبه تی 
فه لسه فه ی  و  حه زارات  كاریگه ری  ته ریقه ته كان 
ئایینی تری غه یری ئیسالمیيان به سه ره وه یه ، وه ك 
بۆیه   فارسی،  و  هینديی  فه لسه فه ی  و  حه زاره ت 
و  ڕێباز  پاڵ  له   ئه گه ر  نییه   جێگه ی سه رسوڕمان 
ته ریقه ته  پڕ له  جوانی و ناسكی و سوننه تییه كه ی 
مه والنا خالید و شێخی پیران و نه هريی و...هتد، كه  
له  یه ك كاتدا هه م ئیرشادی ئاینییان ده كرد و مرید 
خودا  به ره و  و  ده كرد  په روه رده   سالیكه كانیان  و 
نه ته وه كه یشیان  خزمه تگوزاری  هه م  ده یانبردن، 
و  هۆشیاريی  په خشكردنی  ڕووی  له   بوون، 
ته نانه ت  كۆمه اڵیه تیش،  چاكسازی  و  زانست 
هه ندێكیان سه ركرده ی سیاسیش بوون له  شۆڕشه  
ڕێباز  هه ندێك  ئه وانه دا  پاڵ  له   نه ته وه ییه كانیان، 
هه بوو  ده روێشی  و  سۆفیگه ريی  تری  فۆرمی  و 

سیخناخ به  خورافات و بیدعه  و خه وش و خاڵ. 
   

دووهم،كهناڵهكانیئاشنابوونیپیرهمێرد
بهجیهانیعیرفانوسۆفیگهری:

دنیای  به   پیره مێرد  ئاشنابوونی  ڕیشه ی 
عیرفان و كه ناڵه كانی په یوه ندی كردنی به و دنیا پڕ 
و  خێزانيی  ژینگه   ئه و  ڕۆحییه ،  و خرۆشه   جۆش 
كۆمه اڵیه تییه ی پیره مێرد تێیدا له دایكبووه ، پێگه یوه  
و  فیكريی  و  ده روونی  ڕووی  له   بووه ،  گه وره   و 
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عیرفانی  ژینگه یه كی  كردووه ،  گه شه ی  ڕۆحی 
بووه ، له  خواره وه  به كورتی ئاماژه  به  كه ناڵه كانی 
ئاشنابوونی پیره مێرد به  دنیای عیرفان ده كه ین:    

یه كه م: تێكه ڵی پیره مێرد به  خانه واده ی شێخانی 
نه قشبه ندی، له وباره وه  خۆی ده گێڕێته وه  و ده ڵێت: 
تافی  تافی جوانیدا جۆشی ده روونم وه ك  له   )من 
تاڤگه ی  یا وه ك  قه ڵبه زه ی سافی شووشه ی مه ی 
ئه چه ند، ڕێم  به رزه ، كه فی  ئاشه   به ڵخه  و  زه ڵم و 
كه وته  بیاره  بۆ خزمه ت شێخ عه مه ر، نه زه ری ئه و، 
خستمه   بۆ  دێوانه ییه ی  خرۆشه ی  و  جۆش  ئه و 
ناڵه ی نه ی نه تیجه ی قه ڵه مه وه ، ڕۆییم ساڵه ها دوور 
كه وتمه وه ، به اڵم هه ر نزیك بووم دوور و نزیكی 

یه كسانه  بۆ گیان()12(.
و  هاتن  و  تێكه اڵويیه   ئه و  پیره مێرد  بێگومان 
بووه ،  به رده وام  خانه واده   ئه و  له گه ڵ  چوونه ی 
له سه ری  خۆی  كاریگه ری  به رده وامییه ش  ئه و 
ژێر  كه وتۆته   ڕوحی  ڕووی  له   و  به جێهێشتووه  
گه وره ییه ی  و  خۆشه ویستيی  ئه و  كاریگه ریانه وه ، 
شێخ عومه ر له  چاوی پیره مێرد وایكردووه  شیعری 

بۆ بهۆنێته وه )13(.
  دووه م: تێكه ڵی عارف و خواناس و شاعیر و 
ماڵی   به   به رزی كورد مه وله وی،  پایه   فه یله سوفی 
بۆ  ئه وه شمان  خۆی  هه ر  پیره مێرد  پیره مێرده وه ، 
جارێ   بیرمه   له   )مناڵبووم،  ده ڵێت:  و  ده گێڕێته وه  
مه وله وی هاته  ماڵی ئێمه  قاپوتێكی كوركی سه وزی 
له به ردا بوو منیان خسته  باوه شیه وه  و ده می ماچ 
چاوی  به   چاوم  كردندا  ماچ  ده م  له  ده می  كردم، 
كه وت بروسكه یه كی پڕ خه نده ی لێ  ئه بوه وه ، ئه و 
چاوانه  كه  له  دواییدا كوێر بوو بوو چه ند جوان و 
پڕ مه عنا و جازیبه دار بوو، كه  پێگه یشتم كه وتمه  
ناوه وه  شه یدای شیعر و ئاوازی خۆشی بووم خوا 
لێی خۆش بێ  )عه زیز ئامینه ( گۆینده یه كی بێ  هه متا 
بوو شیعری مه وله وی ئه مه نده  جوان ئه خوێنده وه  
گفته ی،  له   ئاوازی  و  خۆشتر  ئاوازی  له   گفته ی 
مه وله وی،  دایه   خووم  عه زیزه وه   گۆرانی  به هۆی 

هه تا لێی وورد ئه بوومه وه  به ڕۆحتر بوو، تا گه ییه  
پایه یه ك له  ڕۆم و عه جه م و عه ره بدا به  مه عنا له و 
بڵندتر و به  مه عنا ترم نه دی، هه ندێك  خه یاڵی هه یه  
ئه مه نده  ورده  سه د ساڵ پاش خۆی تێی ده گه ن()(. 
به   كاریگه رییه ی  ئه و  ئه نجامی  له   پیره مێرد 
شیعره كانی مه وله ويی و خۆشه ویستی بۆ خودی 
پۆ  و  به تان  شیعره كانی  كه   له وه   جگه   مه وله وی 
و كاریگه ر به  شیعره  فارسییه  به رزه كانی مه والنا 
مه وله ويیه وه   ئایینیه كانی  هه ڵبه سته   و  خالید 
چنیوه ، هه وڵی زۆریشیداوه  شیعره كانی مه وله وی 
به هۆی  به اڵم  توركی،  زمانی  سه ر  وه رگێرێته  
بۆ  كه سانێك  نه بوونی  و  زۆريی  سه رقاڵی 
یارمه تیدانی له و هه وڵه ی سه ركه وتوو نه بووه ، به اڵم 
دواتر و دوای گه ڕانه وه ی بۆ سلێمانی وه ریگێرانه  
»ڕۆحی  ناوی  له ژێر  سۆرانی  شێوه زاری  سه ر 
ئاماژه   وه رگێڕانه كه شیدا  پێشه كی  له   مه وله وی«. 
قه سیده كانی  مه عنه وی  و  ڕۆحيی  كاریگه ری  به  
به   مه وله وی  ده ڵێت:  دووه میدا  به شی  له   ده كات، 

ناڵه ی دڵسۆزيیه وه  بێداری كردمه وه (.
پیره مێر به هۆی ئه وه ی زمانی فارسی  سێیه م: 
و  فه رهه نگ  له   باشی  شاره زاییه كی  و  زانیوه  
ئه ده بیاتی فارسی هه بووه ، هه ر زوو ئاشنایه تی به  
مه سنه ويیه كانی مه والنا) ( و شاعیره  عیرفانیيه كانی 
عیرفانییه   شاعیره   شیعری  كردووه ،  په یدا  تر 
له   ته واویان  كاریگه ری  فارس و تورك  كۆنه كانی 
شێخی  شیعره كانی  به تایبه تی  كردووه ،  پیره مێرد 
سه عدی و حافیزی شیرازی، له  شاعیره  عیرفانییه  
توركه كانیش عبدالحق حامد، دواتریش كه  چووه ته  
توركیا كاریگه ری مه والنای به چاوی خۆی بینیوه  
ئه ده بی  كاریگه ری  ژێر  كه وتۆته   ئه ویش  ئیدی 
عیرفانی و ئه سپی خویشی تێدا تاوداوه  و زۆریش 
سه ركه وتوو بووه ، شوێنه واری مه والنا له  هه ندێك 
به نمونه   ده رده كه وێت  پیره مێرد  شیعره كانی  له  
به   كردووه   مه والنای  سه نگتراشه كه ی  چیرۆكی 
شیعر، به نده  له  خاڵێكی تریشدا كاریگه ری مه والنا 
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ئه وه یه   ئه ویش  پیره مێرد،  له سه ر  ده كه م  به دی 
مه والنا كۆمه ڵێك چیرۆكی میللی باوی سه رزاری 
خه ڵكی هێناوه  وه ستایانه  دایڕشتوون و ده یان په ند 
حه شارداون،  تیا  عیرفانی  و  فه لسه فی  وانه ی  و 
سه ر  كورده واری  میللیيه كانی  په نده   پیره مێردیش 
هه موومان  كه   به وشێوه   هێناوه   خه ڵكی  زمانی 
و  حیكمه ت  چه ندین  و  دایڕشتونه ته وه   ده زانین 
تێدا  مه عریفيی و كۆمه اڵیه تی و سیاسی  تیۆریای 
به شێوه ی  مه والنا  وه ك  ته نانه ت  نمایشكردوون، 
دوانه یی »مپنوی« دایڕشتونه ته وه ؛ جگه  له مانه ش 
)شێخ  سۆفی  و  عاریف  چوارینه كانی  پیره مێرد 
وه رگێڕاوه ته   فارسيیه وه   له   ئه بولخه یر(ی  سه عید 
سه ر زمانی كوردی، له وباره وه  خۆی ده ڵێت: )زۆر 
الخیرم  ابو  ده مێك بوو ڕوباعیاتی شێخ سه عیدی 
گۆشه ی  هه ندێ   له   یا  ئه بیست،  له وال  الو  له م 
دوو  له   ئه كه وت،  به رچاوم  كه شكۆڵدا  و  به یاز 
جارێ   دڵمه وه ،  ئه كرده   ته ئسیری  جیهه ته وه ،  سێ  
له  نوقته ی ئه ده بیاته وه ، هه ندێ  نوقته ی وای تیایه  
من له  هیچ شاعیرێكی ترم نه بیستووه ، دوای ئه وه  
هه ندێ  موناجاتی هه یه ، سه رانسه ر مه عنه ویات و 
ئیالهیاته ، كه  ئه گه ر كه سێ  به  دڵ و ده روونێكی پاك 
ئه داته وه  و  باره گای خوادا، ده نگ  له   بیخوێنێته وه  
فریشته كانی عاله می بااڵ ئه بنه  هاوناڵه  و هاوده نگ(، 

ئه مه ش نمونه یه ك له  چوارینه كانی ئه بو الخیر:
تۆم وای له  داڵ ئه گینه  پڕ خوێنی ئه كه م

چاو تۆ نه بینێ ، كوێر و بێ  سه روشوێنی ئه كه م
گیان بێت و به ده وری سه ری تۆدا نه گه ڕێ 

نایگرمه  خۆم پڕ شه ق و جوێنی ئه كه م 
و  ژیان  شه یدای  زۆر  پیره مێرد  چواره م: 
مه كتوباتی كاك ئه حمه دی شیخ بووه ، له گه ڵی ژیاوه ، 
هه ر ئه و شه یداییه ش وایلێكردووه  كه  مه ناقبی كاك 
سه ر  وه ربگێڕێته   فارسیيه وه   له   شیخ  ئه حمه دی 

زمانی كوردی.
شیعره كانی  له   شاره زایی  پیره مێرد  پێنجه م: 
كاریگه ری  هه بووه ،   نه قشبه ندی  خالیدی  مه والنا 

ڕۆحی زۆریان له سه ر به جێهێشتووه ، تا به  ئاڕاسته ی 
عیرفان و خواناسیدا بڕوات، هه ر ئه و شه یداییه ی 
بۆ  خۆشه ویستی  و  عیرفان  دنیای  بۆ  پیره مێرد 
ڕۆحيیه   ڕابه ره   ئه و  نه قشبه ندی،  خالیدی  مه والنا 
و شێخه  گه وره ی عیرفان و سۆفیگه رییه ی كورد، 
زمانی  سه ر  وه رگێراوه ته   ئه ویشی  قه سیده كانی 
ڕۆحی  ناوی  له ژێر  سۆرانی،  شێوه زاری  كوردی 
خالید  مه والنا  له باره ی  پیره مێرد  خالید،  مه والنا 
ده ڵێت: )حه زره تی مه والنا كه  له  هه موو قه ڵه مڕه وی 
موسڵماناندا ناوبانگی ڕۆیوه  و به  ڕاستی فه خری 
بنوسین  حاڵی  ته رجه مه یه كی  ئه مانه وێ   كوردانه  
هه رچه نده  كه  به  هه موو زوبانێكی ئیسالمی مه دایح 
و ویالیه تی نوسراوه ، به اڵم هێشتا به  زوبانه كه ی 
ئێمه   خوایاربێ   وا  نیه ،  له ناودا  هیچیكمان  خۆی 
نوسیوه ته وه   ئه و  حاڵی  شه رحی  له   كه مه كێكمان 

په ڕه ی ژینی پێ  ئه ڕازێنینه وه (. 
شه شه م: دوای چوونی پیره مێرد بۆ ئه سته مبۆڵ 
له و  یه كێك   ئه وێ ،  ژیانی  به   تێكه ڵبوونی  و 
كه سایه تیانه ی پیره مێرد زۆر له گه ڵی تێكه ڵ بوو و 
وه ك هاوده م و هاوڕێی ڕێگه ی خزمه ت به  ئایین و 
نه ته وه ، زانا و خواناسی پایه به رز سه عید نورسی 
بوو، كه  زۆر پێی سه رسام بوو، دیاره  كاریگه ری 

له سه ر پیره مێرد به جێهێشتووه . 
سێیه م، پێگه  و شوێنگه ی شه ریعه ت له  عیرفاندا 
چه مكی  هه رسێ   په یوه ندی  یا  پیره مێرد،  الی 
)حه قیقه ت و ته ریقه ت و شه ریعه ت(  الی پیره مێرد:
بیرمه ندانی  و  نوسه ر  بابه تانه ی  له و  یه كێك  
بواری عیرفانی له  زوه وه  به خۆوه  سه رقاڵكردووه ، 
سه ره وه   له   كه   چه مكه یه   سێ   ئه و  په یوه ندی 
بیه وێت  هه ركه سێكیش  پێكردوون،  ئاماژه مان 
بكات  عیرفانه وه   و  سوفیگه ریه تی  له باره ی  قسه  
ئه گه ر  بكات،  فه رمۆش  پرسه   ئه و  ناتوانێت 
به ڕاستی بیه وێت تێبگات، له و بۆچونانه  بۆچوونی 
ئیمامی قوشه یرییه  كه  ده ڵێت: )شه ریعه ت فه رمانه  
به پابه ندبوون به  به ندایه تییه وه ، حه قیقه ت واته  بینینی 
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حه قیقه ت  به   شه ریعه تێك  هه ر  په روه ردگاریانه یه ، 
پشتیوانی نه كرابێت قبوڵكراو نییه ، هه ر حه قیقه تێك 
نییه ...  قبوڵكراو  نه كرابێت  كۆتوبه ند  شه ریعه ت  به  
شه ریعه ت بۆ ئه وه یه  بیپه رستی و حه قیقه تیش بۆ 
گومانیان  سۆفیيه كان  له   هه ندێك   بیبینی(،  ئه وه یه  
وایه  گرتنه به ری ته ریقه ت و گه یشتن به  حه قیقه ت، 
سۆفی، یا عاریف بێنیاز ده كات له  شه ریعه ت، وای 
ڕواڵه ت  به   په یوه سته   شه ریعه ت  كه   لێكده ده نه وه  
ته ریقه ت  مرۆڤ،  ده ره وه ی  دیوی  پاكردنه وه ی  و 
بۆ پاڵفته كردنی ناوه وه ی مرۆڤه ، هه رچی عیرفان و 
حه قیقه ته  بۆ پاككردنه وه  و یه كالكردنه وه ی ڕاز و 
نهێنیه كانی مرۆڤه ، ئێمه  له و نوسینه ماندا مه به ستمان 
ئه وه  نییه  ئامار و قسه  له سه ر ته واوی بۆچوونی 
عاریف و نوسه رانی ئه و بواره  بكه ین، به قه د ئه وه ی 
كه  ده مانه وێت بۆچونی پیره مێرد هه م وه ك عاریف 
بخه ینه ڕوو،  بواره   ئه و  شاره زایه كی  وه ك  هه م  و 
له   ڕاشكاوانه   و  ڕوون  خۆی  ڕای  پیره مێرد 
هۆنراوه ی له  عيشقی تۆدا تۆماركردووه ، پیره مێرد 

ده ڵێت:   
خوا كاتێ  ویستی خوایی بنوێنێ 

ئه مڕۆی بۆ داناین له  شوێنی دوێنێ  
ویستی ڕووی زه مین بێ  به  كارزار

نه وه ی ئاده می هێنایه  ڕووی كار
دونیا به یه كدا هاتووه  و ئه ژه نێ 

خۆیشی له سه ردا پێی پێ ئه كه نێ 
له و میانه دا دانای هه ڵبژارد

ڕێ  پیشاندانی خۆی به وان سپارد
ئنجا ئه وانه  كه  خوا ئه ناسن

ده ستی ئه وانه  ئه گرن كه  كاسن
ئه یانبه ن بۆ سه ر ڕێی عیلم و زانین

بۆ توێشووی ڕێگای ئه وال پێك هانین
دوو ڕێیه  هه ردوو سه ر یه ك ئه چنه وه 

كوێرایی نه بێ  لێك جوێ  نابنه وه 
یه كێ  ته ریقه ت، یه كێ  شه ریعه ت

حه قیقه ت ده ریا و شه ریعه ت گه مێ 

ته ریقه ت غه رقه  گه ر الدا كه مێ 
ته ریقه ت له  سه ر سێ  قوه ت به نده 

به و سێیه  خوای خۆی ئه ناسێ  به نده 
یه كه میان فه نا و دووه میان وه فا

سێیه م لیقایه  سه مه ره ی جه فا
فه نا خۆ به  خۆ ڕسگار كردنه 
به  كوشتنی نه فس گره و بردنه 

وه فا په یمان و شه رت به جێهێنان
ئه نجا ئه گه یته  الی لیقای یه زدان

كه  له  خۆت بڕای دوست الت حازره 
جاو شۆرا و كوترا ئنجا گازره 

ئه وی كه  ئه هله ، گشت كاری سه هله 
خودبینی پیشه ی شه یتانه  جله 

كه  نه فست فرۆشت زیوێكی قاڵی
خۆفرۆشیت كرد دیزه ی به تاڵی

نوێژت به  قه زا ئه گه ڕێته وه 
دڵی دۆست ڕه نجا ئه بڕێته وه  
مایه ی خۆبه ختی قه له نده رییه 

هه رچه ند له  ڕیش و سمێل به رییه 
كه  هاته  سه ر ڕێی ڕه زا و قه ناعه ت

پادشاهێكه  به  ڕه نج و میحنه ت
دنیا هه ر چۆنێ ، بیگری وا ئه ڕوا

كه  دووی نه كه وتی ئه وت دێ  له  دوا 
خودا  ده كات  له وه   باس  هۆنراوه كه   سه ره تای 
ئه و  خۆی  به خوایه تی  جلوه دان  و  ده رخستن  بۆ 
بونه وه ره  و گیانله به ران و مرۆڤیشی دروستكردووه ، 
كه   كراوه   ته كلیف  تایبه تمه نديیه وه ،  به و  مرۆڤ 
په روه رده كردنی  و  بانگكردن  بكات،  به ندایه تی 
سپاردووه   به ندایه تییه ی  ئه و  له سه ر  مرۆڤه كانیش 
به  كه سانێكی دانا، بۆئه وه ش پیره مێرد نه یوتووه  به  
پێغه مبه ران، تا بازنه كه ی فراوان بكات و مورشید 
به وشێوه یه   دواتر  بگرێته وه ،  شێخه كانیش  و 
په یوه ندی ئه و سێ  چه مكه  وێنا ده كات. شه ریعه ت 
و حه قیقه ت یه ك ئامانجیان هه یه ، هه ردووكی ده بێت 
كوێر  كه سێك   ببه ن،  ئامانج  یه ك  به ره و  مرۆڤ 
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نه بێت ئه و ڕاستییه ی لێ  وون نابێت، شه ریعه ت و 
حه قیقه ت به دوو شتی جیاواز دانانێت و له یه كتریان 
جوێناكاته وه ، ئه نجا حه قیقه ت به  ده ریا ده چوێنێت 
و شه ریعه تیش به  به له م )گه مێ (، هه ركات ته ریقه ت 
و ڕێگه ی گه شت به  ناو ئه و ده ریا قوڵ و فراوانه  
له   ئامانج چوون، دووركه وته وه   به ره و  له  ڕێگه ی 
سه رگه ردانی  و  خنكان  بێگومان  ئه وا  شه ریعه ت 

مسۆگه ره . 
 دوو ڕێیه  هه ردوو سه ر یه ك ئه چنه وه 

كوێرایی نه بێ  لێك جوێ  نابنه وه 
یه كێ  ته ریقه ت، یه كێ  شه ریعه ت

حه قیقه ت ده ریا و شه ریعه ت گه مێ 
ته ریقه ت غه رقه  گه ر الدا كه مێ 

چوارهم،درهوشانهوهوڕهنگدانهوهیعیرفان
لهژیانیپیرهمێرد:

1-خۆشویستنی خودا : پیرمێرد وه ك له  ئاوێنه ی 
په یوه ندی  عاریفانه   ده رده كه وێت،  شیعره كانی 
عاشقانه ،  په یوه ندییه كی  به ستووه ،  خودا  له گه ڵ 
ئه سته مه ،  ئه وه   بزانم كه   نامه وێت كونهت  خودایه  
ئه وه نده   وادیاره   حه یرانم،  و  مات  گه وره یه تيدا  له  
وردبۆته وه  و ڕاماوه  له  ئایاتی خودا، له  گه وره یی 
و به خشنده یی و جه الل و جه مالی حه یران بووه ، 
ئیدی هه ر جۆره  مامه ڵه یه كی تر كه  خه ڵكی ده یكه ن 
عيشق  له   بوو  پڕ  دڵی  و  ناوه   وه ال  خودا  له گه ڵ 
به و  كه   لێده كات  داوای  و  خودا  خۆشه ویستی  و 
عیشقه ی ئه و بۆ خودا، ئه ویش خۆشه ویستی خۆی 
بۆ بكات به  سه رمه شق، خۆشه ویستییه ك كه  هه ر 
خۆی پێی بزانێت و به  په نهانی بمێنێته وه ، چونكه  

ئه و جۆره  عیشقه  چێژی تایبه تی هه یه .  
نامه وێ  كونهی زاتت بزانم

له  گه وره ییتدا مات و حه یرانم
به اڵم ئه مه وێت به  سۆزێكی عه شق 

خۆشه ویستی تۆم ببێت به  سه رمه شق
سه رمه شقی عه شقی په نهانی وابێ  

كه س پێم نه زانێ  و تۆم له  داڵ بێ .
خواییه ی  عیشقه   ئه و  پیره مێرد  ئه گه ر 

ده ستكه وێت، هه تا مردن به سیه تی، بۆیه  ده ڵێت: 
من ئه مه م به سه  هه تاكو ده مرم

زه وقێك له  یادی عه شقت وه رگرم 
ڕێگه   كه   مه عشوقه كه ی  له   ده كات  داوا  بۆیه  
و سه رقاڵبوون  له  خۆشه ویستی  دڵی جگه   نه دات 
ئه وكاته   ئينجا  بێت،  تیا  تری  هیچی  ئه و،  یادی  به  

ده توانێت وه ك پێویست ببێته  به نده ی باره گا. 
ئه مه وێ  دڵم ته نها تۆی تیابێ  
له  یادی غه یری تۆ ته وه لال بێ 

زبانم ته نها زیكری تۆ ده كا
ئه توانم ببمه  به نده ی باره گا
له  شوێنێكی تریش ده ڵێت: 

خوایه  وام لێ بكه  ئاگام له  خۆم بێ 
كه  ووتم »الله« هه ر له گه ڵ توم بێ 

نه وه ك به  زوبان دوعا بخوێنم
له  دڵدا ڕه گی خه ڵكی ده ربێنم 

ئه گه ر وام لێنه هات و عیشقه كه م درۆینه  بوو، بۆ 
له گه ڵ  بازرگانیم  مامه ڵه ی  یا  به كارمهێنا،  ڕیابازی 
سه رگه ردانی  و  به دناويی  له   جگه   ئه وا  كرد  تۆ 

شتێكی تری بۆ نامێنێته وه :
ئه گینه  هه روا بمێنمه وه 

تۆوی به دنامی ئه چێنمه وه 
چه ند خۆشه  نه شئه ی تۆم له  داڵ بێ 
شه قم له  چه ند و چوونی هه ڵدابێ  

تاڵی  مرۆڤ  ئیدی  خودا  خۆشه ویستی  له گه ڵ 
و شیرینی، خۆشی و ناخۆشی، بوون و نه بوونی، 
هه مووی ال یه كسان ده بێت، لێره وه  پیره مێرد ده ڵێت:

ئه وسا كه  كه تیه  ڕێی عه شقی مه وال
تاڵیی و شیرینیت، یه كسانه  له ال 

هه ر عه شقی خوایه ، دڵ ڕوون ئه كاته وه 
گره و هه ر پیاوی ڕاست ئه یباته وه .

2-دژایه تی كردنی نه فس و ئاره زووه  نزمه كان: 
توندی  به   زۆر  به گشتی  سۆفییه كان،  و  عاریف 
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ده رونيیان  نزمه كانی  ماددییه   ئاره زووه   دژایه تی 
ڕوونیه ك  و  شه فافیه ت  ڕۆحیان  تا  كردووه ، 
له   بكه ن  خاڵی  ببێته وه ،  ناسك  دڵیان  وه رگرێت، 
هه رچی خه وش و خاڵی دنیا ویستییه ، تا جێگه ی 
عیشقی خودای تێدا ببێته وه ، له وپێناوه ش ڕیازه تی 
پیره مێردیش  كردووه ،  زۆریان  نه فسی  و  ڕۆحيی 
و  نه فس  كه   زانیوه   ئه وه ی  عاریفێك  وه ك 

ئاره زووه كانی چ كۆسپێكن له و ڕێیه :
نه فست مارێكه  پێكوڕه ی شه یتان

گه ر فرسه تت دا ئه گه زێ  به  ددان 
دژایه تیكردنی  مه سله كی  هه مان  ئه ویش  بۆیه    
دنیا  كه سێكی  گرتۆته به ر،  ئاره زووه كانی  و  نه فس 
نه ویست بووه ، وه ك له  بڕگه ی دواتر باسی ده كه ین 
زۆر زاهید بووه ، زۆر سه رپێچيی و دژایه تی نه فسی 
كردووه ،  ئاره زووه كانی سه ركوت  كردووه ،  خۆی 
تا ئه و عيشق و خۆشه ویستی خواییه ی به رده وام 
بێت كه  خۆراكی گیان و ئاوی حه یاتی عاریفه كانه .

كه  نه فست فرۆشت زیوێكی قاڵی
خۆفرۆشیت كرد دیزه ی به  تاڵی 

بتوانێت  و  بدات  یارمه تی  خودا  ده كات  داو 
به سه ر ئه و دوو فاكته ره  بنه ڕه تییه ی كه  ئاره زووه  
زاڵ  ده یانوروژێنێت  و  ده جوڵێنێت  ده روونییه كان 

بێت، ئه وانیش »ته ماع« و »شه هوه ت«، ده ڵێت:
خوایه  هاوارم ته نها به  تۆیه 

تۆ نه بی عالم به  چل و چۆیه 
دوو باڵم به رێ  كه  پێی بفڕم

باڵی دوو ته یری نه حسی پێ  ببڕم
یه كه م كوالره ی ته ماعی نه گبه ت

دووهه م سیساركه  كه چه ڵه ی شه هوه ت
ئه گه ر ئه م دوانه م توانی باڵ شكاند

نێچیری مه ردیم له  دونیا فراند
خۆ ئه گه ر هه روا ئه م دووانه م سوار بێ

ئه بێ  ناوی من كه ری ژێر باربێ   
شاره زایی  بووه ،  واقیعی  مرۆڤێكی  پیره مێرد 
مرۆڤ و بووه ، ئه وه ی زانیوه  كه  ئاره زووه كانیش 

وه زیفه یه كیان هه یه  له  ژیان، بۆیه  هه رگیز ناتوانرێت 
ببرێن،  له ناو  ناشبێت  ببرێن،  به ین  له   به یه كجاری 
بۆیه  ده بێت له ومیانه دا هاوسه نگی ڕابگیرێت، به اڵم 
هاوسه نگيیه   ئه و  نه بێت  یارمه تیده ر  خودا  ئه گه ر 
ده باته وه  الی خودا  په نا  بۆیه  دووباره   ڕاناگیرێت 

و ده ڵێت:
په روه ردگارا عوزرم په سه ندكه 

 له  ڕاستی گوناه جڵه وم توند كه 
هه موو عومری خۆم خۆم دام به بادا

هێشتاكو شه یتان یه خه م به رنادا
بوون و نه بوونم له ال یه كسان كه 

له  وه ختی غه مدا شادیم ئاسان كه 
خوایه  ئه ترسم له  گوناهی خۆم

ده ستم ڕاكێشه  ده سته وسانی تۆم.
3-زوهد و دنیا نه ویستی، یاخیبوون له  ماددیات: 
جه نگی  و  نه فس  دژایه تیكردنه ی  له و  تا  پیره مێرد 
ئاره زووه  نزه مه كان سه ركه وتوو بێت، ڕێگه ی زوهد 
و خۆپاراستنی له  دنیا و خۆشیيه كانی گرتۆته به ر، 
تابڵێیت كه سێكی زاهید و دنیا نه ویست بووه ، له گه ڵ 
ئاستی  هه یبووه ،  به رزه ی  كۆمه اڵیه تییه   پێگه   ئه و 
له  خه الفه تی  كارگێڕيیه ی  پله   ئه و  و  خوێنده واری 
عوسمانی پێیدراوه ، كه  تا پله ی والی »پارێزگار« 
ڕۆیشتووه ، ئاماده  بووه  جلی كۆنه ی خه ڵك له به ر 
بكات، مووچه  خانه نشینییه كه ی خۆیشی ببه خشێت 
به  هه ژار و نه داره كانی ده وروبه ری، پیره مێرد زۆر 
ڕقی له  بریق و باقی باڵه خانه  و دیوه خانه كان و مێز 
به   نه چون  هه رگیز  بووه ،  قه ره باڵغه كان  خوانه   و 
دڵیدا، به ڵكو قه له نده رخانه كه ی خۆی زۆر به  به رزتر 
هۆنراوه یه كیدا  له   دیوه خانانه ،  جۆره   له و  زانیوه  
زۆر  به شێوه یه كی  كورد  فه لسه فه ی  ناوی  له ژێر 
به   ئه چوێنێت  دنیا  كردووه ،  دنیای  وێنای  دزێو 
و  پیره مێرد  الی  بۆ  دێت  وااڵ،  و  ئاڵ  ته ڕپیرێكی 
له وه   باس  دنیا  نێوانیان،  ده كه وێته   گفتوگۆیه ك 
ده كات كه  خۆی به خه اڵت هێناوه  بۆ پیره مێرد و پێی 
ده ڵێت: هه رچه ند ده شزانم تۆ خۆت قه مته ركردووه  
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و منت ناوێت، چونكه  هه ركه س پیاو و جوامێر بێت 
منی ناوێت، ته نها ئه وانه ی نێره موكن_له ناو خه ڵكی 
ئاره زووی  بووه _  سووكی  ڕه مزی  نێره موك 
نه ڕۆشتووه ،  كچێنیم  تائێستا  بۆیه ش  ده كه ن،  من 
به مه ش بوونه ته  جێگه ی گاڵته جاريی و مه سخه ره ی 
من، به ئاره زووی خۆم ئه م ده ست و ئه و ده ستیان 

پێده كه م و ده یانگۆڕم، بۆره  دێنمه  جێگه ی بازه .  
4-خێرخوازيی و به خشین و خزمه ت به  ئه وانی 
تر: زوهدی پیره مێرد له و جۆره  نه بووه  كه  له به ر 
ده ست  قونجاوی  ده ست  و  پیسكه یی  یا  نه بوونی، 
به   به خشیویه تی  هه یبووه   ئه و  به ڵكو  بگرێته وه ، 
هه ژاران و له  به رژه وه ندی گشتی سه رفی كردووه ، 
به رچاو تێر بووه ، گوزه ران و هه ڵسوڕانی ژیان و 
ئه یدات،  خودا  كه   زانیوه   به وه   بژێوی  دابینكردنی 
به   بیدات  و  بیبه خشێت  ئه وه یه   به نده   وه زیفه ی 

خه ڵك.  
كاری گوزه ران به رچاو تێرییه 

دۆست په یداكردن، به  چاودێرییه 
ئه وه ی كه  ئه تبێ و لێی ئه ده یت به  خه ڵك

به  هه ردوو دونیا بۆت ئه بێ  به  كه ڵك
ئه وی خۆی ئه یخوا و هه ر به  ته نیایه 

له  بێن ئه گیرێ ، چاوی له  دوایه 
خۆ هه ر چۆن بێ ، هه ر ئه بڕێته وه 

كه واته ، وابكه  بێته  ڕێته وه  
ئه و ده وڵه مه ند و خواپێداوانه ی به  ئه ركی خۆیان 
له سه ر  خه الفه ته كه یان  ئه مانه ته وه   به   هه ڵده ستن 
هاوڕازی  ده بنه   ده گه یه نن،  به جێ   خودا  موڵكی 

فریشته كانی عه رش و باره گای خودا.
ئه و خوا پێداوه ی برسی نه وازه 

له گه ڵ فریشته ی عه رشا هاوڕازه  
ئه وه ش له  ڕێی خوادا ئه یبه خشێ 

به  هه موو هێزی ده وران ناله خشێ  
له  شوێنێكی تردا ده ڵێت:

تێ بگه  ڕێگای دوورت له به ره 
چاكه  بۆ ئه و ال توێشووی سه فه ره 

خوا فه رمویه تی: ڕێی چاكه  بگرن
بۆ ئێمه یه تی، كه  دوایی ئه مرن    

و  زوهد  زانین:  كه م  به   خۆ  و  5-خاكه ڕایی 
نه بیت و  نابێت چڵێس  ته واو  به وه   نه ویستی،  دنیا 
بگریته وه ،  ماددییه كان  ئاره زوو خۆشییه   له   خۆت 
به ڵكو ئه خوازێت له و شته  مه عنه ویيانه ش كه  خودا 
جوانییه ،  زیره كییه ،  ج  بنوێنیت،  زوهد  پێیداوی 
و  سیاسيی  و  كۆمه اڵیه تيی  بااڵی  پله وپایه ی 
كارگێڕيی و زانستییه ، هه رچی هه یه ، ئه مانه  نه بن 
به  مایه ی غرور و له خۆبایی بوون. الی پیره مێرد 
خواییه   پێدراوه   به هۆی  بوون  له خۆبایی  و  غرور 
مه عنه ویيه كان، مامه ڵه كردنی ئه وانی تر به  سووكی 
و كه م سه یركردن ئاكارێكی شه یتانییه ، الیه ق نییه  
له وباره وه   بكاته وه   شه یتان  السایی  مرۆڤ  به  

ده ڵێت:
شه یتان ووتی من قه دری ناگرم

ئه و قوڕه  ڕه شه و من ئاگرم
چونكو بایی بوو تفی لێكرا

له و شوێنه  به رزه  به  شه ق ده ركرا
ئه مه  ده رسێكه  بۆ نه وعی به شه ر

پیاو كه  به رز فڕی بۆی ئه بێ  به شه ڕ 
بۆ  سه ره نجامی  بوونێك  خۆبایی  له   هه ر 
شتانه ی  ئه و  چونكه   نابێت،  باش  خاوه نه كه ی 
ئه دای  ئه بێت  هه یه   وه زه یفه یه كیان  خواپێیداوی، 
و  لێبگۆڕێت  خۆت  به هۆیانه وه   نه وه ك  بكه یت، 
مه غرور بیت، ده ره نجامه كه ی به شێوه یه كی نه رێنی 
كه وته   شه یتان  چوون  ده شكێته وه ،  خۆتدا  به سه ر 

به ر نه فرینی خودا.  
عیرفان  شه ڕ:  له   دووری  و  6-ئاشتیخوازيی 
ئاشتیخوازانه ی  و  ئارام  ڕێگه یه كی  سۆفیگه ری  و 
ئایینداری و خوداپه رستییه ، ئه گه ر سه یری مێژووی 
عیرفان و ژیانی عاریفه  گه وره كان بكه یت، لێوانلێو 
بووه  له  ته بایی و خۆشویستن و ئاشتی و ئارامی، 
پێكه وه   باڵوكردنه وه ی  مایه ی  بۆته   هه میشه   بۆیه  
ژیان و یه كتر قبوڵكردن و فه لسه فه ی ناتوندوتیژی، 
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جێگه ی  پانتاییه كه   ژیان  ئه نجامه ی  به و  گه یشتن 
و  ڕه نگ  و  ڕه گه ز  و  ئاین  جیاوازی  به   هه مووان 
زمانی تێدا ده بێته وه ، هه مووان به  ته بایی و ئارامی 

برایه تی ژیان بگوزه رێنن.
پێگه یشتووی  كه سێكی  وه ك  پێره مێرد  لێره وه  
ژیانی  پڕاكتیكی  ڕووی  له   عیرفانی  ژینگه یه كی 
هه مووی ئاشتیخوازی بووه ، ته نانه ت ڕق و كینه شی 

له  دڵ نه گرتووه  به رامبه ر نه یار و ناحه زه كانی.
خودای بێ  نیاز بێ  خوێش و هامراز
به  )دوو( خه ڵكی چاك بمكه  سه رفراز

یه كێكیان ئه مه ی غه ره زم نه بێ 
له ڕاستی هیچ كه س )عوض(م نه بێ 

كه س له  كرده وه م، زیان نه بینێ 
دڵم ژه نگ نه گرێ  به  بوغز و كینێ  

شیعر  له   شوێن  زۆر  له   تیۆریش  ڕووی  له  
به رامبه ر  خۆی  نه یاری  هه ڵوێستی  په نده كانیدا  و 
ئازایه تی  به   شه ڕ و جه نگ خستۆته  ڕوو، شه ڕی 
خه باتی  له   ته نانه ت  نه زانیوه ،  دورست  كارێكی  و 
به   مه ده نی  خه باتی  و  ئاشتی  ڕێگه ی  نه ته وه ییش 
دورست زانیوه ، به ڕاده یه ك هه ڵوێستی له  شۆڕشه  
چه كداريیه كانی كوردیش نه رێنی بووه ، هه ربۆیه ش 
له و  زانیوه ،  ترسنۆكیان  به   نه یاره كانی  له   هه ندێ  
ڕوه وه  ڕه خنه یان لێگرتووه . بێئاگا له وه  كه  پێره مێرد 
سه رده مه كه ی  پێش  زۆر  بیركردنه وه ی  ئاستی 
هه وڵی  له وسه رده مه وه   هه میشه   كه وتووه ،  خۆی 
و  ئاشتيی  كلتووری  و  فه لسه فه   باڵوكردنه وه ی 
یه كتر قبوڵكردنی داوه ، چونكه  شه ڕ كه س ناگه یه نێت 
به  ئامانج و هه مووان تێیدا دۆڕاون، ئه زمونه كانی 
به تایبه تی  كورد  و  به گشتی  مرۆڤایه تی  دواتری 
ده ریانخست كه  شه ڕ و جه نگه كان به  هه ر ناو و 
و  وێرانكاريی  جگه له   بێت  پاساوێكدا  هه ر  له ژێر 
پێشێلكردنی مافه كانی مرۆڤ و تیاچوونی خه ڵكی 

سڤیل و بێتاوان له  دوای خۆی جێناهێڵێت.
هه موو ده رسی شه ڕ ئاخر شه ڕییه 

بۆیه  هه ڵكردمان كوێره وه رییه  

و  به رامبه ر  مامه ڵه كردنی  له   7-ڕاشكاوی 
نه بوونی ڕق و كینه : كاتێك  مرۆڤ لێبڕا بۆ خودا، 
هه رچی كرد، هه رچی ووت، بۆ خودا ئه یكات و بۆ 
خودا ئه یڵێت، ئیدی خه م له وه  ناخوات، كێ  پێیخۆشه  
و كێ  پێیناخۆشه ، بۆیه  ئاشكرا و ڕاشكاوانه  قسه ی 
خۆی ده كات، ڕه خنه ی خۆی ده گرێت له و بۆچوون 
و  كات  له   ده یانبینیت،  دیاردانه ی  و  هه ڵویست  و 
ناچێت  بن، دواتر  له  هه ركه سێكه وه   شوێنی خۆی 
له  پشته وه  گله یی و توانج بگرێت و شته كان بگرێته  
دڵ، خۆیشی هه ر هه ڵه  و خه تایه كی كرد، ئازایه تی 
هه ڵه كه ی  و  بكات  لێبوردن  داوای  هه یه   ئه وه ی 
ڕاستبكاته وه  ، ئه و كاته  له  ڕووی ده روونييه وه  به  
ئاراميی و ئاسوده یی ئه ژیی، به پێچه وانه وه  ئه وانه ی 
بێ   و  ئارام  نا  هه میشه   هه ڵده گرن  بوغز  و  كینه  

ئۆقره ن.     
 به  سه ر دۆستا بێی به  دیارییه وه 

له وه  چاكتره  كین بشاريیه وه 
كه  ئیشێكت كرد زانیت خه تایه 

بگه ڕێیته وه  بوزورگی تیایه 
ئه گه ر لێ بوردی بێ  په شیمانی

ئه نجا له زه تی عه فو ده زانی
ئه گه ر بێی به  قین تۆڵه  بستێنی

خه وی ڕه حه تی الی خۆت نابینی   
بێگرێی  و  دڵسافيی  له   باس  به یتێكدا  چه ند  له  

خۆی ده كات له گه ڵ ئه وانی تر و ده ڵێت:
ئه وه نه  هه یه  یه ك ڕوو یه ك دڵم

له  مه تانه دا په روه رده ی گڵم
هه ندێكی وا هه ن هه سانی مه ككه ن

سه ما به  دڵی بزورگان ئه كه ن
به  مێچكه  مێچكه  پێ  ئه لێسنه وه 
كه  هه ڵخلیسكا خۆ ئه كێشنه وه   

پیره مێرد  داوه   ئه وه ی  گه واهی  مه حمود  شێخ 
كه   ئاڵۆزییه كدا  له   بووه ،  دڵساف  و  پاك  كه سێكی 
شێخ  پیره مێرد،  و  مه حمود  شێخ  نێوان  ده كه وێته  
پیر  پیره مێرددا  له گه ڵ  )ئێمه   مه حمود ده فه رموێت: 
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و موریدین و حه قی زۆری به سه رمانه وه یه ، جگه  
له وه ش شاعیرێكی به رز و دڵسۆز و نیشتمانپه روه ر 
وتوویه تی  پاك  نیازێكی  به   وتووه   هه رچی  بووه ، 
خۆشه ویستی  و  دۆست  كه   له به رئه وه یه   هه ر 
منیشه (، زۆرجار پیره مێرد وه ك هه ر كه سێكی تر 
كه  هه وڵیدابێت كۆت و به ندی باوی سه رده مه كه ی 
خۆی تێپه ڕێنێت، هه وڵی چاكسازيی و نوێیونه وه ى 
دابێت، دووچاری ڕه خنه ی توند و تۆمه تباركردن، 
بۆته وه   پێكردنیش  گاڵته   جار  هه ندێك   ته نانه ت 
كوێرانه ،  السایی  و  نه ریت  پارێزه رانی  له الیه ن 
بێ   و  نوێژنه كه ر  به   ته نانه ت  زۆرجار  ئه ویش 
پیره مێرد  به رامبه ردا  له   له قه ڵه مدراوه ،  ده ستنوێژ 
وه رنه گرتووه .                                                                                                                                   ئه وتۆی  په رچه كردارێكی 
  8-ئیخالص: پیره مێرد وه ك له  ڕه فتار و ڕه وتی 
ژیانی ده رده كه وێت خواپه رست و ئاییندارێكی لێبڕاو 
عیرفانی  ئیخالصێكی  بووه ،  _مخلص_  دڵسۆز  و 
به وه   نه داوه   گوێی  زۆر  و  كه م  سۆفيیانه ، چونكه  
نه داوه   بكات، گوێی  له  خۆی ڕازی  كه  ده وروبه ر 
به  تانه  و توانجی ئه م و ئه و، گوێی نه گرتووه  له و 
ڕه خنه  و گله ییانه ی نه یار و ناحه زه كانی گرتوویانه .
شه مسی ته بڕێزی كاتێك  ده یه وێت كار له  سه ر 
ڕۆمی بكات تا یه كالیی ببێته وه  بۆ خودا، ڕاهێنانی 
ئه وتۆی  داوای هه ندێك  كار و ڕه فتاری  پێده كات، 
لێده كات تا بكه وێته  به ر لۆمه ی خه ڵك و ڕه خنه ی 
جواب  به   خۆی  له سه ر  لێدێت  وای  تا  لێبگیرێت، 
له   هه ندێ   به هۆی  هه رچه ند  پیره مێردیش  نه یه ت، 
دزێوه   دیمه نه   و  باو  نه ریته   له   دووری  و  ڕه فتار 
به   تۆمه تباركراوه   بیدعه وه   و  كۆمه اڵیه تییه كان 
به اڵم  نه ترس،  خوا  له   و  الده ر  و  بێدین  كه سێكی 
ئه و مه والنا ئاسا ئاوڕی نه داوه ته وه ، ئه وه ی گرنگ 
بۆ  قه لبه ییه   عيشقی  و  ناخ  پاكی  ئه و  له الی  بووه  
تراشه كه ی  چیڕۆكی سه نگ  لێره وه ش  هه ر  خودا، 
)به   ناوی  له ژێر  هۆنیوه ته وه ،  شیعر  به   مه والنای 

زمان نییه  ئیخالص حیسابه ()50(. 

سهرچاوهوپهراوێزهكان
1ـ عیرفان، وه ك زۆرێك له  چه مكه  هزريی و زانستییه كانی 
تری ناو هه ناوی تورسی ئیسالمی به رهه م و داهێنانی عه قڵی 
مرۆڤه كانه ، له  سه رده مێكی مێژوویی و ناوچه یه كی جوگرافی 
هیچ  نه هاتووه ،  فه رمووده   له   نه   و  قورئان  له   نه   داهێنراوه ، 
وردم  دواداچوونی  به   هه رچه ند  نییه ،  بااڵییه كی  و  پیرۆزيی 
بۆی نه كردووه ، به اڵم له  بنه ڕه تدا دور نییه  له  ژێركاریگه ری 
كلتوور و حه زاراتی تر وه رگیرابێت، ئه مه  وه ك چه مك، به اڵم 
وه ك میكانزم و ڕێبازێكی دیاریكراو، عیرفان، یا سوفیگه ری 
ئه و ڕێو شوێن و سروته  تایبه تانه ن كه  ڕابه ر، یا عاریف مورید 
مه قام  به و  و  ده كات  په روه رده   له سه ر  شوێنكه وتوه كانی  و 
عیرفان  قوناغی  دوا  به   ده یگه یه نێت  تا  ده یبات  قۆناغانه دا  و 
سه رده مه   له   كه   نه ویسته   به ڵگه   ناسی،  خودا  و  په رستن  و 
سه ره تاییه كانی هاتنی ئایینی ئیسالم، واته  سه رده می پێغه مبه ر 
و ڕاشدین چه مكێك نه بوو به ناوی عیرفان، یا ڕێبازیك نه بوو 
به  ناوی سۆفیگه ری یا عیرفان، به اڵم زۆر چه مكی تر هه ن و 
به كار هاتوون له  بواری سلوك به ره و خودا و په روه رده كردنی 
ئیمانی و ڕوحی، هه ندێكیان ڕیشه ی قوڕئانیان هه یه  و هه ندێكیان 
داهێنراوی عه قلی مرۆڤه كانن، وه ك )تزكية و تهذيب..(، چه ندین 
نوسراوی زۆر به  نرخ و زانستی و ته صیل كراو له و بواره  
نوسراون و كاریگه ری زۆریشیان به  جێهێشتووه  و تائێستاش 
السالكین(  )مدارج  كتێبی  وه ك  لێوه رده گیرێت،  سودیان 
نوسراوی ئیبن قه ییم و )منهاج القاصدین( نوسراوی هه روه ها 

)احياء علوم الدین( نوسراوی ئیمام غه زالی. 
ڕێبازێكی  وه ك  له وه   جگه   دواتر  عیرفان  هه رچه نده  
سلوك به ره و خودا چوون ڕه هه ندی فیكری و فه لسه فیشی 
وه رگرتووه ، ئێستا قسه  له  عیرفانی ئیسالمی و عیرفانی تری 
له   نییه   هه ڵوێست  تێبینییه م  ئه م  ده كرێت.  ئیسالمیش  غه یره  
به رامبه ر عیرفان وه ك چه مك و وه ك ڕێباز به  قه د ئه وه  كه  

هه ڵسه نگاندن و ڕونكردنه وه یه كه .    
  2ـ دیاره  كتێب و نوسراوی تری زۆر له  باره ی عیرفان 
ڕه مزه   و  كه سایه تی  سه ر  له   یا  گشتی،  به   سۆفیگه ری  و 

مێژووییه  دیاره كانی ئه و مه یدانه  نوسراوون، ... 
  3ـ ئه گه ر نه ڵێم به  سه ر چوو.

 4ـ دیوانی مه حوی لێكۆڵینه وه یه كی شێوازگه ری، دكتور 
عبدالله خدر حمد، الپه ڕه  51.

 5ـ سه یری كتێبی ڕه نگدانه وه ی كه سێتی دنیابینی حه لالج 
له  شیعری كالسیكی كوردی وفارسیدا بكه ، سه بور سه یوانی، 

ل74-58.
له   هه ندێ   چه مكه   له و  تێگه یشتن  له به رئه وه   6ـ    

ڕاسته قینه ی خۆی ترازاوه  دواتر تیشكێكی ده خه ینه .
  7ـ سه یری صه بور سه یوانی بكه ، ڕه نگدانه وه ی
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8ـ محه مه د ڕه سوڵ هاوار، دیوانی پیره مێرد، ل352.

 9ـ دیوانی مه حوی.
 10ـ ئومێد ئاشنا، ب2، ل76.
 11ـ هه مان سه رچاوه  ل،75.

 12ـ ئومێد ئاشنا، سه رچاوه ی پێشوو، ب1، ل12.
 13ـ واوه یال كه وته وه  ناو كورد.

كه  شێخ عومه ر وه فاتی كرد
)چیاع(ی دین و دنیایه 

كه ساسی عیلم و ته قوایه 
خانه قای مه والنای چۆڵ كرد

ته شریفی بۆ الی مه والی برد. ئومێد ئاشنا، ب1، ل384.
  14ـ ئومێد ئاشنا، سه رچاوه ی پێشوو، ب1، ل13-12.
 15ـ محه مه د ڕسوڵ هاوار، دیوانی پیره مێرد، ل 87. 

 16ـ مه وله وی، وه رگێڕانی پیرمێرد، ل119.
 17ـ  هه ر ئه و كاریگه رییه  وای له  پیره مێرد كردووه  كه  
هه ندێك له  چیرۆكه كانی ناو مه سنه وی به  شیعر بهۆنێته وه ، 

وه ك چیڕۆكی شوانه كه  و موسی. )  )
ل57.  پیره مێرد،  دیوانی  هاوار،  ڕه سوڵ  محه مه د  18ـ   
هاوار ده ڵێت هه موو جارێك له  زمانی خۆشيیه وه  بیستوومه  
زۆر  تورك  كه مال(ی  نامق  و  حامد  عبدالحق  شیعره كانی 

كاریان تێكردووه  و دڵبه ندیانی هه ڵبه سته كانیان بووه .
 19ـ ئومێد ئاشنا،  ب2، ل324.
20ـ  ئومێد ئاشنا، ب2، ل341.

ئاماده كردنی  و.پیره مێرد،  خالید،  مه والنا  ڕوحی  21ـ   
مه حمود ئه حمه د محه مه د، ل258.

 22ـ به  بۆچوونی كه سی خۆم پێموایه  ئه و هاوكێشه  و 
به راورده  هه ڵه یه ، باس له  حه قیقه ت و شه ریعه ت و شوێنی 
هه ریه كه یان له وه ی تر، چونكه  ئه گه ر بمانه وێ  شه ریعه ت به  
ماددیات،  و  ده ره وه   دیوی  مامه ڵه ی  ئه حكامی  و  ڕێگه زانی 
مامه ڵه ی  و  مه عنه وی  ئه حكامی  و  ڕێگه زانی  حه قیقه تیش  و 
تر  واتایه كی  به   مرۆڤ،  شاراوه كانی  و  نادیار  دیوه   و  ناخ 
شه ریعه ت ئه حكامی مامه ڵه ی مرۆڤ له گه ل مرۆڤه كانی تر و 
ده ور و به ره  ماددیه كه ی و حه قیقه ت مامه ڵه ی مرۆڤ له گه ڵ 
چونكه   هه ڵه یه ،  ئه وه   مه عنه وی،  و  نادیار  جیهانی  و  خودا 
و  فراوانتره   ته فسیره   له و  شه ریعه ت  قوڕئانی  مه فهومی  به  
ى  َوصَّ َما  يِن  الدِّ َن  مِّ َلُكم  )َشَرَع  ده گرێته وه ،  ڕه هه نده كه   هه ردوو 
ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن  ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
 ُ ُقوا ِفيِه  َكُبَ َعَلى امْلُْشِرِكَي َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه  اللَّ يَن َواَل َتَتَفرَّ َأِقيُموا الدِّ
َشِريَعٍة  َعَلى  َجَعْلَناَك  )ُثمَّ  ُيِنيُب(  َمن  ِإَلْيِه  َوَيْهِدي  َيَشاُء  َمن  ِإَلْيِه  َتيِب  َيْ
له  جێگه ی شه ریعه ت  ئه وه یه   ڕاستتر  بۆیه   ِبْعَها((  َفاتَّ اأْلَْمِر  ِمَن 
فقه دابنێین، چونكه  فقه مه عریفه ی ئه حكامی مامه ڵه  ڕواڵه تی 
و  مه عنه وی  مامه ڵه   و  قه لب  فقهی  حه قیقه ت  ماددیه كانه ،  و 
ڕوحییه كانه . هه ردوكیان به شێكن له  شه ریعه ت، یا ئیجتهاداتی 

پرنسیپانه ی  ڕێساو  ئه و  كردنی  عه مه لی  به   له   مرۆڤه كانن 
قوڕئان بۆ هه ر یه ك له و دوو مه جاله  دایناوون.    

القشیری،  عبدالكریم  ئیمام  القشیریه ،  الرساله   23ـ  
وه رگێڕانی، عبدالكریم فتاح، 188.

و  ژیان  به   نوێ   پێداچونه وه یه كی  و  پیره مێرد  24ـ 
به رهه مه كانی، ئومێد ئاشنا، ب2، ل74-73.

25ـ  ئومێد ئاشنا، سه رچاوه ی پێشوو، ب2، ل84.
26ـ  هه مان سه رچاوه ، ل88.
 27ـ هه مان سه رچاوه ، ل83.
  28ـ ئومێد ئاشنا، ب2، ل57.

 29ـ ڕه فیق ساڵحی، په نده كانی پیره مێرد، ل425.
 30ـ فائق، دیوانی پیره مێرد، ب1، 244.

 31ـ ئومێد ئاشنا، ب2، ل70.
  32ـ هه مان سه رچاوه ، ب2، ل74.
  33ـ هه مان سه رچاوه ، ب2، ل81.
  34ـ هه مان سه رچاوه ، ب2، 79.

  35ـ پیره مێرد خۆی له وباره وه  ده ڵێت:
هه ر له  ژووره وه م هاوین و زستان

هه رچی ئازایه  بۆم بێته  مه یدان
جلی هاوینه م كۆنه ی زستانه 

ئه ویش هی خه ڵكه  وا پێنج سااڵنه 
زۆر جل و به رگی تازه  ئه بینی
له شی له ش پیسی تێدا نهێنی

كه  مه رگ ئه و به رگه ی لێ  ئه كاته وه 
ناكاته وه . فائق، دیوانی پیره مێرد،  تاته  شۆر له شی پاك 

ب1، ل248.
36ـ

  37ـ هاوار، 279، 280. )بۆره ( و )بازه ( له  كورده واری 
ناون سه گ.

 38ـ په نده كان، 617.
 39ـ فائق هۆشیار، دیوانی پیره مێرد، ب1، 246.

 40ـ په نده كان، ل518.
  41ـ هه مان سه رچاوه  و هه مان الپه ڕه. 

  42ـ په نده كان، ل459.
  43ـ هه مان سه رچاوه ، ل58.

  44ـ بۆ نمونه  سه یری الپه ڕه كانی:484، 489، 490، 510، 
.625 ،617 ،616 ،561

  45ـ په نده كان، 44.
  46ـ په نده كانی پیره مێرد، ل53.

 47ـ په نده كان، ل127.
 48ـ محه مه د ڕه سول هاوار، دیوانی پیره مێرد، ل66.
  49ـ دیوانی پیره مێرد، فایه ق هۆشیار، ب1، ل305.

 50ـ هاوار، دیوانی پیره مێرد، ل404.
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چاویسێیهم

دهربارهیعیرفان

  حسه ین سه یید ئه دهه م

19، زه ڵم ـ خورماڵ، خاوه نی )5( 
له دایكبووی79

ى زۆر نووسین و 
و ژماره يه ك

كتێبی چاپكراو 

اڵوكراوه يه .
وه رگێڕانى ب

بهرایی:

دڵیهتی-
چاوی همی-كه

سێی چاوی ئهوسا دادهخات، چاوی ههردوو
عاریف كاتێك

نوكاكڵهی
قیقهتیشتهكا

تبهحه
هوهدهگا

هوه،بهوهۆی
بیردهكات

همێنێو
هوهوڕاد

دهكات

دهوێت، بهدواداچوونی ێ
تهمهن و

زانست مانێ
خهر عیرفان، لهسهر كاركردن عیرفان،

ويیوپڕههوراز
تهمومژا

روودرێژو
هكیدوو

ومێژووی
همكهكه

ووڵیواتایچ
شلهبهرق

ئهوی

كهوه،له
ئایدیایه

نییهبههیچئایینو
ی،پهیوهست

ێویی،كهسێتیعاریفوسۆف
ونش

نهكردوون،ئهوهی
شكهلهپچهی

یاریكراوی
وێنێكید

یرنهبوون،ش
دهربهندیمێژووشداگ

نهوهمرۆڤدهگاتبه
ت،تابههۆیا

ێكیدهوێ
ڵومیتۆد

یتاكهكهسیقوو
هزموونێك

گرنگه،ئ

وهیهكی
ئاوڕدانه

چهمكیعیرفان،
هیهكهلهسهر

بابهته،ههڵوێست
كیئهم

ك،ناوهڕۆ
ترۆپ

رووژێنراون.
ستیارانهیكهو

وبابهتههه
سهرئهوچهمك

خێرایهله
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عیرفان، زانستێكه  تایبه ته  به  مرۆڤ و له  ئاوه ز 
و دڵیه وه  سه رچاوه  ده گرێت، ئه ویش بۆ گه یشتن 
و  ناو  به هۆی  بااڵ،  و  نادیار  و  تاكانه   خوای  به  
سیفات و ده ركه وته كانيیه وه ، ده كۆشێ  بۆ گه یشتن 
بوون  قۆناغه كانی  كۆی  و  جیهان  حه قیقه تی  به  
)وجود(، عیرفان ناسنامه یه كی دیاریكراوی نییه  و 
تایبه ت نییه  به  ئایین و شوناسێكه وه ، به اڵم به هۆی 
گشتگیريی و ئازادی بیركردنه وه ی مسوڵمانانه وه ، 
عیرفانی ئیسالمی بووه ته  خاڵی به هێز و جیاكه ره وه  

له گه ڵ عیرفانه كانی تردا.
عیرفان باوه ڕبوونه  به  دۆزینه وه ی ڕاز و نهێنی 
بیركردنه وه یه كی  پڕۆسه ی  و  ڕامان  ساتی  دنیا، 
دووباره   و  ناسین  ڕۆحه ،  تێهه ڵچوونی  و  قووڵ 
له   دۆزینه وه یه تی  و  خود  ونكردنی  ناسینه وه یه ، 
قۆناغێكه وه  بۆ قۆناغێكی تر، عیرفان هه ڵوێسته كردنه ، 
بۆ  سه ربه رزكردنه وه یه   ڕۆحه ،  بڵندبوونه وه ی 
ئاسمان، حولووله  له گه ڵ خودای تاقانه دا، گه یشتنه  
به  حه قیقه تی شته كان، ئه ویش له  ڕێگه ی دۆزینه وه  
زاراوه ییه وه   ڕووی  له   ناتوانرێت  بینینه وه ،    و 
عیرفان  بۆ  دیاریكراو  و  كۆنكرێتی  پێناسه یه كی 
دیاری بكرێت، چونكه  به ستراوه  به ڕاده ی تێگه یشتن 

و وه رگرتن و سلووكی عاریفه وه .
عیرفان دوو الیه نی هه یه : الیه نێكی كۆمه اڵیه تی، 
كه  سۆفی پێ ده گوترێت، الیه نی دووه میش، الیه نێكی 
ڕۆشنبیرییه ، ئه ویش كاره كته ری عاریفه )1(، عاریفی 
مه زن زوننوون )ذوالنون(ی میسری )796- 859ز( 

عیرفان ده كات به  سێ  به شه وه :
یه كه م: هێڵێكی هاوبه ش له  نێوان مسوڵماناندا.

دووه م: عیرفانێكی تایبه ت به  زانایان.
سێیه م: عیرفانێكی تایبه ت به  وه لیی خودا)2(.

پایه كانی عیرفان:
و  فه لسه فه   ته نیا  ئه مه ش  میتافیزیك:  یه كه م/ 
حیكمه تی میتافیزیك ناگرێته وه ، قۆرخیش نه كراوه  
بۆ بابه ته  میتافیزیكییه  كۆن و نوێكان، به ڵكو كۆی 

ئه مانه  و زیاتر و قووڵتریش ده گرێته  خۆ، میتافیزیك 
له  عیرفاندا ده توانێت هه موو ئه و گرفتانه ی كه  له  
ده ركه وتوون،  دینیدا  مه عریفه ی  دیكه ی  كایه كانی 
چاره سه ر بكات، كاتێك دین واتابه خشی ژیان بێت، 

كه واته  میتافیزیك واتای واتاكانه .
عیرفانی  یان  عیرفانی،  هونه ری  دووه م/ 
ڕۆحی  له   به شێكه   ئیسالمی  هونه ری  موقه دده س: 
عیرفانی  له   چۆن  هه روه ك  ئیسالمی،  عیرفانی 
تیۆريی و پراكتیكیدا بنه ماگه لێك هه یه ، به وشێوه یه ش 
هه یه ،  بوونی  هونه ریدا  و  وێنه یی  عیرفانی  له  
هونه ر خۆی دیوێكی عیرفانی و ڕۆحی تێدایه ، له  

عیرفانیشدا جێكه وتێكی به رفراوانی هه یه .
سێیه م/ ئه خالق: ئه خالق نه ك له  عیرفاندا، به ڵكو 
بوونی  ئیسالمیشدا  شارستانیه تی  و  كایه   له نێو 
به هۆی  زۆرجار  عیرفانه ،  هه وێنی  ئه خالق  هه یه ، 
ئه خالقه وه  و له گه ڵ دیوی كرده یی، كه  ته سه ووفه  

و دیوی تیۆریش كه  عیرفانه ، مامه ڵه  كراوه )3(.
گرنگی  پایه یه كی  ئیراده ،  ئیراده :  چواره م/ 
عیرفانه ، به پێچه وانه ی ته سه ووفی باوه وه ، ئه ویش 
پیره وه ،  و  شێخ  به   مورید  و  سۆفی  به ستنه وه ی 
ئیراده ی عیرفانی دیوێكی میتافیزیكيی و هونه ريی 

و ئه خالقیی تێدایه .

خاسیهتهكانیعیرفانیجیهانی:
بزاڤه :  سه ره تای  و  بناغه   كردار  یه كه م/ 
نابه ستێت،  زانست  به   پشت  به ته نها  سۆفیگه ری 
كاره كه یه تی،  بناغه ی  و  مه رج  له الی  كردار  به ڵكو 

خودی زانست ده رئه نجامی كاره .
حه قیقه تی  یه كێتی  به   باوه ڕبوون  دووه م/ 
به رجه سته ییه كانه وه ،  هه سته   به هۆی  جیهانی: 
هه یه ،  ماتریاڵدا  جیهانی  له گه ڵ  په یوه ندیی  مرۆڤ 
و  واقیعی  یه كێتیی  و  حه قیقه ت  به   باوه ڕبوون 
خاسیه ته كانی  له   ڕواڵه تیش،  و  ناوه وه   جیهانی 

عیرفانی جیهانییه .
سێیه م/ باوه ڕبوون به  ڕه سه نایه تی په یوه ندی: 
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ئه ویش له  ڕێگه ی عیشق و تامه زرۆییه وه  به ده ست 
قه ڵه مڕه وی  له نێو  خۆی  ته نها  به   عاریف  دێت، 

عه قڵدا قه تیس ناكات.
چواره م/ په سه ندكردنی حه قیقه تی به رچاو و دیار: 
حه قیقه ت  حه قیقه تی  به   گه یشتنه   عاریف،  ئامانجی 
ناو و سیفاتی خوا و فه نابوون،  له گه ڵ  یه كگرتن  و 
تیایدا به  نه مانی سیفه تی خراپ له  عاریفدا، ده ربڕینی 
ئه ویش  هه یه ،  عاریف  یه كێتی  بۆ  جۆراوجۆر 

په یوه سته  به  چوارچێوه ی كلتووری عاریفه وه .
ڕامهێنان  و  كۆشش  به   باوه ڕبوون  پێنجه م/ 
پایه ی  ته نانه ت  خاڵه   ئه م  ده روون:  جڵه وكردنی  و 
سه ره كی هه موو عیرفان و ته سه ووفێكه ، به جۆرێك 
زۆرێك له  سۆفی زیاده ڕه وی تێدا ده كه ن و خۆیان 

له  هه موو خۆشییه كی ئه م دنیایه  بێبه ش ده كه ن.
له   كێشكردن  بۆ  عاریف  باوه ڕبوونی  شه شه م/ 
به ڵكو  نییه ،  به س  موجاهه ده   واته   كۆششدا:  په نای 
جه زبه ش قۆناغێكی پێویست و گرنگه ، عاریف به ته نیا 
جه زبه ی نییه ، به ڵكو كۆششیش ده كات، ئاخر ئه وه ی 
یه كه میان سۆزیشی تێكه ڵه  و به هۆی وه جد و حاڵه وه  
كۆششی  دووه مه ،  ئه وه ی  هه رچی  ڕووده دات، 

ده روونيی و جه سته ییه  بۆ گه یشتن به  مه به ست.
و  عیرفان  بنه ڕه تی  عیشق  عیشق:  حه وته م/ 
و  عاشق  و  عاریف  نێوان  په یوه ندیی  هه وێنی 
بۆ  عاریفه   سه رمایه ی  تاكه   عیشق  مه عشووقه ، 
گه یشتن به  مه عشووقه كه ی، هۆیه كه  بۆ نه هێشتنی 
په یوه ندیی نێوانیان، له  بڕینی ئه م ڕێگه یه دا عاریف 
چاوی له  مه رام و پاداشت نییه  له  مه عشووقه كه ی)4(.

ده بێت  دابه ش  عیرفان  عیرفان:  جۆره كانی 
به سه ر دوو جۆردا، ئه وانیش: )عیرفانی تیۆری( و 

)عیرفانی پراكتیكی(ن:
عیرفانی تیۆری، زانسته  به  بوونی خوا و بوون 
)وجود(، له مباره یه وه  هاوته ریب له گه ڵ فه لسه فه ی 
ئیالهییاتدا یه كده گرێته وه ، هه روه ك چۆن فه لسه فه ی 
عیرفانی  ده كات،  بوون)وجود(  ڕاڤه ی  ئیالهی 

تیۆریش به و كاره  هه ڵده ستێ .

عیرفانی پراكتیكی، ئه ركی مرۆڤ له گه ڵ خۆيی 
وه ك:  ده كاته وه ،  ڕوون  خوا  و  به رامبه ره كه ی  و 

زانستی ئه خالق، ئه خالقییانه  ژیان)5(.
سلووكی مه عنه وی به  ڕه هایی له سه ر به ره كه ت 
نیگاوه   له   ئه ویش  بونیادنراوه ،  خوایی  ته وفیقی  و 
به   ئاشنایی  كه سێك  ده شێ   گرتووه ،  سه رچاوه ی 
الیه نه كانی عیرفانی تیۆری هه بێت، به اڵم هه نگاوێكی 
ده گونجێ   نه هاوێشتبێ ،  مه عنه وی  سلووكی  بۆ 
كه سێكیش به  به رزترین مه قامی عیرفانی پراكتیكی 
گه یشتبێت، به بێ  ئه وه ی وشه یه كی له باره ی عیرفانی 

پراكتیكییه وه  به یان كردبێ )6(.
وه رگرتنی  به بێ   تیۆری  عیرفانی  زۆرجار 
نایه ت،  به ده ست  عیرفانی  سلووكی  و  ته ریقه ت 
عیرفانی پراكتیكی پێشه كییه كه  بۆ چوونه  ناو عیرفانی 
ڕوونكردنه وه ی  پراكتیكی  عیرفانی  تیۆرییه وه ، 
په یوه ندی و به رپرسیارێتی مرۆڤه  له گه ڵ خۆی و 
خوا و گه ردووندا، به مه ش نێوانی عیرفانی پراكتیكی 
و ئه خالق دیاری ده كرێت، به گشتی عیرفانی تیۆری 
له   تێگه یشتن  بۆ  ده روازه یه كه   عیرفانه ،  بناغه ی 

خودی عیرفانی تیۆری)7(.
عیرفان هه وڵێكه  بۆ تێگه یشتن له  مۆدێرنه ، واته  
له   ده توانێت  مرۆڤ  تیۆرییه وه ،  عیرفانی  به هۆی 
و  تێبگات، شارستانییه ت  پێش مۆدێرنه   بابه ته كانی 
ئایینه كانیش به هۆی عیرفانی تیۆرییه وه  ده ناسرێن، 
تێده گات،  فه لسه فییه كان  تێگه   له   مرۆڤ  به هۆیه وه  
ئه م  به هۆی  شارستانییه ته كانه ،  زمانی  هاوكات 
جۆره  عیرفانه وه ، مرۆڤ له  چه مكه كانی خودناسی 
و خواناسی و مێژووناسی تێده گات، چونكه  عیرفانی 
تیۆری كۆمه ڵێك بنه ما و ڕێسایه  بۆ جیهانبینییه كی 

قووڵ)8(.

فهلسهفهیعیرفانچییه؟
فه لسه فه ی عیرفان هه وڵێكه  بۆ ده رهێنانی عیرفان 
له  ته مومژی تاكایه تی و تایبه تمه ندیكردنی ئه م چه مكه  
له  كۆتوبه ندێتی و، به خشینی جۆرێك له  ئاسانكارییه  
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بۆ مرۆڤ، جیهانبینییه كی تایبه ته  به  خودی عیرفان، 
پراكتیكی  و  تیۆريی  عیرفانی  له   عیرفان  فه لسه فه ی 
تاوتوێ   عیرفان  خودی  ناواخنی  به ڵكو  ناكۆڵێته وه ، 
و  عه قڵيی  یاسا  له گه ڵ  عیرفانییه كان  بنه ما  ده كات، 
بنه ڕه تییه كانی فه لسه فه  به راورد ده كات)9(، فه لسه فه ی 
ده ستبه سه رداگرتن  و  گشتاندن  له   عیرفان  عیرفان، 
ڕووداريی  له   جۆرێك  له   له وانه یه   ده كات،  ڕزگار 
كه   گرتبێت،  سه رچاوه ی  زیاده خواستنه وه   و 
ئه ندێشه ی  و  ئاوه ز  خودی  تایبه تمه ندیی  ئه مه ش 
ئه ویش  ڕه ها،  حه قیقه تی  به   گه یشتن  بۆ  مرۆڤه  
توانا  و  ڕكێف  له ژێر  مرۆڤ  ده رهێنانی  به مه به ستی 
به رهه سته كانیدا، به  ئه ندازه یه ك مرۆڤ بخاته  نێو ئه و 
نیاز و داوا و خواستانه وه ، كه  پێویستن بۆ تێگه یشتن 
گشتاندن  پڕۆسه ی  به   بگات  بۆئه وه ی  به رامبه ر،  له  
ئیبن  جیاوازه كان)10(،  بابه ته   و  تێگه   و  مه سه له   و 
عیرفان  كه سانێك  گوتوویه تی:  )098-1037ز(  سینا 
په سه ند ده كه ن و هه ندێكیش ڕه دی ده كه نه وه ، ئه مه  

فه لسه فه ی عیرفانه )11(.

عیرفانیكالسیكیچییه؟
ڕه ها  حه قیقه تی  هه ڵوه دای  هه میشه   مرۆڤ 
و  پیرۆزيی  و  نه مريی  و  جاویدانی  ئاره زووی  و 
بێڕه نگيی و بێسنووری بووه  و، مه یلی بۆ جوانی 
ئه م  له گه ڵ  و عیشق هه بووه ، )من(ی ڕاسته قینه ی 
چه مكانه دا گرێ  داوه ، پێویستبووونی خۆی بۆ ئه و 
به اڵم  ده ربڕیوه ،  ئه نتۆلۆژییانه   و  فه لسه فيی  تێگه  
له به رئه وه ی جیهانی ماتریاڵ سنووردار و ڕێژه یی 
و به رته سكه  و كۆیله ی شوێن و كاته  و مه حكوومه  
ڕۆحی  له   چه مكانه   ئه م  هه میشه   بۆیه   مردن،  به  
گه یشتنیان  تامه زرۆیی  و،  خولیا  بوونه ته   مرۆڤدا 

بووه ته  ئاره زوویه كی هه میشه یی)12(.
بوون  مه یدانی  له نێو  مرۆڤ  دیرۆكه وه   له  
)وجود(ه وه  به  شوێن ونبووی ڕۆح و ڕێكخستنی 
به رده وام  بووه ،  مه عنه وییه كانیه وه   په یوه ندییه  
سه ری  و  بووه   ته ماسدا  له   بااڵدا  جیهانی  له گه ڵ 

هه ڵبڕیوه  و بۆ ئاسمانی ڕوانیوه ، بۆ ئه و مه به سته  
هه ڵوه دا بووه  تا گه یشتووه  به  ده رئه نجامێك، پاش 
وه ك  كه سێكی  ئاسمانییه كان،  ئایینه   ده ركه وتنی 
)قه شه  ئاگۆستین( له نێو بازنه ی ئایینی مه سیحییه تدا 
مه عنه ویی  الیه نی  بایه خی  و  گرنگی  ده ركه وتووه ، 
پۆلێن  مه سیحییه كانه وه   تێگه   گوێره ی  به   خۆی، 
كردووه  و چاالكییه  ڕۆحییه كانی خۆی به رجه سته  
ئیسالمیشدا  ئایینی  پانتایی  له نێو  كردووه ، 
-1058( غه زالی  حامیدی  ئه بوو  وه ك:  كه سانێكی 
1111ز( و مه والنای ڕۆمی )1207-1273ز(، هزری 
مه عنه ويی  هه ستی  و  عیرفانییه كان  تێزه   و  ئایینی 
كلتووری  دڵی  له نێو  خۆیان  ڕۆحیی  ئه زموونی  و 
و  ڕوونیانكردووه ته وه   و  هه ڵێنجاوه   مسوڵماناندا 
قۆناغه ی  ئه م  تاگه یشتووه ته   به گه ڕیانخستووه ، 
ئێستا، ئه م جۆره  تێڕوانینه  دێرینه  و به رجه سته كردنی 
عیرفان له  دڵی ئاییندا و خستنه گه ڕی، به  عیرفانی 
كالسیك ناوزه د ده كرێت، )ئاگۆستین و غه زالی و 

مه والنا(یش به  عاریفی كالسیك دێنه  ئه ژمار.
ده رباز  فره یی  له   خۆی  كالسیكی،  عیرفانی 
و  ڕووگه   هه ڵبژاردووه ،  یه كتایی  و  كردووه  
ئاڕاسته ی خۆی كردووه ته  جیهانی بێ ڕه نگ و بێ 
نیشان، ونبوون له و نێوه نده دا و نغرۆبوون له نێو 
عاریفی  كالسیكن،  عاریفی  سیفاتی  مه عشووقدا، 
بێت،  خۆی  حیجابی  خۆی  ده یه وێت  كالسیك 

هه روه ك ڕازگر و گۆشه گیر و ته نیایه )13(.

عیرفانیمۆدێرنچییه؟
ده ركه وتنی  به   عیرفانێكه   مۆدێرن،  عیرفانی 
نێو  هاته   نوێ ،  عه قاڵنیه تی  و  فه لسه فه   و  زانست 
كایه ی ڕۆشنگه رییه وه  و جێگه ی خۆی كردووه ته وه  
و، ته ریب له گه ڵ ئه و دیارده  و چه مكانه دا شكۆفه ی 
عیرفانێكی  مۆدێرن  عیرفانی  پشكووت،  و  كرد 
خۆگونجێنه  و خۆی ون ناكات، گرنگی به  زانستی 
ئه نترۆپۆلۆژیا  و  )مه عریفه تناسی(  ئه بستمۆلۆژیا 
كاریگه ریی  مۆدێرنه   نه ك  ده دات،  )مرۆڤناسی( 
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سلبیی نه كردووه ته  سه ری، به  پێچه وانه وه ، بووه ته  
ون  خۆیشی  ناسنامه ی  و  مۆدێرنه   له   به شێك 
به   پێویستی  مۆدێرن،  عیرفانی  نه كردووه )14(، 
بنه ماكانی بوونناسی و میتافیزیكی ئه فالتوونی نییه ، 
چه مكی ئیراده  و سالیكی خاوه نویست و ئیراده ، له  
بنه ماكانی ئه م جۆره  عیرفانه  و عاریفی مۆدێرنن، 

به هێز  و  بوێر  عیرفانێكی  مۆدێرن،  عیرفانی 
دنیایه ی  ئه م  ژیانی  ڕوونه ،  دیدگایه كی  خاوه ن  و 
خۆشییه كانی  له   خۆی  و  وه رگرتووه   جددی  به  
له   ئاگای  و  نییه   گۆشه گیر  نه كردووه ،  بێبه ش 
و  ڕۆژانه   ئاسایی  ژیانی  هه یه ،  ده وروبه ری 
ڕووداوه  ئاساییه كانی ڕۆژگار نابنه  ڕێگر له  به رده م 
سلووكی عاریفی مۆدێرندا، په پووله یه كی نه خشین 
و گوڵێكی ڕه نگاوڕه نگ، سه رنجی عاریفی مۆدێرن 
ده بینێ ،  لێ   سوودیان  و  ئه زموون  و  ڕاده كێشن 
گێتی له الی ئه و، خاوه ن سستمێكی عیرفانییه ، دژی 
گۆشه گیريی و زوهده ، به م پێیه یش خه سڵه ته كانی 
كالسیكدا  عاریفی  خه سڵه ته كانی  له   هه ندێ   له گه ڵ 
دژ و ناته بان، شاعیری ناوداری ئێرانی )سوهرابی 
عاریفی  له   نموونه یه كه   1980ز(   -1928 سپه هری 
له گه ڵ میتافیزیكی ئه فالتوونیدا  له  الیه ك  مۆدێرن، 
ته نیاییدا  له گه ڵ  تریشه وه   له الیه كی  یه كناگرێته وه ، 
هاونشینه  و فه لسه فه ی بوونگه رایی ال په سه نده )15(.

زمانیعیرفانی:
چه مكی زمان الی عاریف و سۆفییه كان ئامرازه ، 
ڕازئامێزه ،  و  ڕه مزئامێز  زمانێكی  مه به ست،  نه ك 
و  ساده   ڕواڵه ت  به   زمانێكی  عیرفانی،  زمانی 
ئاشكرا و له  ناواخندا شاراوه  و قووڵ و ڕه مزی و 
كینایه ئامێز و واتاداره ، وه ك: زوڵف و یار و خه ت 
هه ڵده ماڵێ ،  عاریف  ڕازی  و  نهێنی  زمان،  خاڵ.  و 
كه   په یامه ی  و  ئامانج  ئه و  گه یاندنی  بۆ  ئه ویش 
به   ناتوانێت  ده كات،  بۆ  بانگه شه ی  و  هه یه تی 
زمانێكی ساده  بدوێت، به هۆی زمانه وه  دژ و نه یار 
شه مسی  ده بێت،  په یدا  ڕێبازه كه ی  و  خۆی  بۆ 

گه ڕۆك  سۆفییه كی  كه   )1185-1248ز(  ته برێزی 
بوو، به هۆی ئه وه ی بوویه  هۆی ڕوو وه رچه رخانی 
زمانی مه والنای ڕۆمی، شاربه ده ر كرا و دواتریش 

ڕووبه ڕووی چاره نووسێكی نادریار بوویه وه .
كه م كه س له  زمانی سۆفی و عاریفه كان تێده گات، 
لێی  یان شاره زایی  گه یشتبێت،  مه قامه   به و  مه گه ر 
هه بێت، زمانی شه ته حات یه كێكه  له و ده ربڕینانه ی، 
به كاری ده هێنێت، بۆ ڕه شه خه ڵك بۆنی  كه  سۆفی 
مه نسووری  كوڕی  حوسه ینی  لێوه دێت،  بێباوه ڕی 
واته : من  الحق(،  )انا  گوتی:  922ز(   -858( حه لالج 
هه قم، مه به ستی ئه وه یه  كه  خوایه ! یاخود بایه زیدی 
ما  )سبحاني!  گوتوویه تی:  )804-874ز(  به ستامی 
چ  خۆم،  بۆ  بێگه ردی  و  پاك  واته :  شأني(  اعظم 

پله یه كی مه زنم هه یه !
له  عیرفاندا ده ربڕین ئه سته مه  و زمان سه خته ، 
وایه   باشتر  به نده ،  و  كۆت  له و  ڕزگاربوون  بۆ 
عاریف، یان سۆفی، خۆی له  زمان قوتار بكات و 
ئه و دوو  ده رباره ی دركاندنی  نه دركێنێت،  ڕازه كه  
ده سته واژه یه ی حه لالج، گوتراوه : نه ده بوو ڕازه كه  
گومانی  نه هێشتنی  بۆ  حه لالج  به اڵم  بدركێنێ ، 
خۆی  بۆچوونی  هه بوو  به وه   پێویستی  خه ڵكی، 
ده رببڕێت و كاكڵه  و ناوه ڕۆكی ئایین ڕوون بكاته وه ، 
توێكڵی  شه ریعه ت  كه   ڕایبگه یه نێت  بوو  مه به ستی 
ده بێت،  ئاشكرا  كرۆكه كه ش  به وهۆیه وه   و  ئایینه  
گیانیشی  ئه گه رچی  حه قیقی)16(،  دینی  ده كاته   كه  
له و پێناوه دا بكاته  قوربانی، ده شێ  چاوه ڕێی وه ها 

چاره نووسێكی كردبێت كه  تووشی بوو.

ئامانجیعیرفان:
پشكنینی  ڕێگه ی  له   پزیشكێك  چۆن  هه روه ك 
جۆری  كه سێكه وه   ده روونیی  و  جه سته یی 
چاره سه ری  پاشان  ده كات،  دیاری  نه خۆشییه كه  
ڕێگه ی  له   به وشێوه یه   عیرفانیش  داده نێ ،  بۆ 
عاریفه وه  و به هۆی كاره كته ری سۆفی و ڕێبازی 
سۆفیگه ريی و ته سه ووفه وه  و بۆ دیوه  ده ره كيی و 
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ناوه كییه كه ی و به  ناسین و هه وڵدان بۆ گه یشتن 
به  خوا، ده كۆشێت ، ئه مه ش به  پرۆسیسی عیرفانی 
عیرفان  ئامانجی  ده بێت،  پراكتیكی  و  تیۆريی 
و  ڕازیكردن  و  ته نیا  و  تاك  خوای  به   گه یشتنه  
به ستنی په یوه ندییه كی به رده وام و تۆكمه ، ئه ویش 
عاریف  یارمه تی  هاوكات  سلووكه وه ،  ڕێگه ی  له  
مرۆڤ  ڕێنوێنی  بگات،  تاكانه   خوای  به   تا  ده دات 
ده كات بۆ گه یشتن به  مه به ست و ئامانجه  بااڵكان، 
مرۆڤ ده گه یه نێته  قۆناغ و ئاستێكی بااڵی بێوێنه ، 
یارمه تیی ده دات تا بگاته  ئه وه ی كه  جگه  له  خوا، 
كه سی تر پێی نه گه یشتووه ، ده خوازێت مرۆڤ بگاته  

كه ماڵی مرۆیی و به رزی و پله ی بااڵی ئایدیاڵ.

تایبهتمهندییهسهرهكییهكانیعیرفان:
یه كه م/ باوه ڕهێنان به  حه قیقه تی بوون )وجود(: 
جیهانێكی  به بوونی  باوه ڕی  عیرفان  ڕێبازی 
حه قیقه ته ،  ئه م  كه   له وباوه ڕه دایه   هه یه ،  ده ره كی 
به پێچه وانه ی  هه یه ،  ناوه كی  و  ده ره كيی  دیوێكی 
جیهانی  كه   میسالییه كانه وه ،  و  سۆفیستایی  دیدی 

ده ره كی ڕه تده كه نه وه .
عاریف:  الی  بنه مایه   كۆششكردن،  دووه م/ 
كۆشش، الی عاریف بۆ گه یشتنه  به  یه كتاپه رستیی 
موجاهه ده ی  عه قڵی،  و  دڵ  به   عاریف  ڕاسته قینه ، 
له  الیه نی  ناخی  تا  ده كۆشێت  ده كات و  ده روونی 

شه یتانی پاك بكاته وه )17(.
له نێوان  فێركارییانه   په یوه ندییه كی  سێیه م/ 
خوا،  به   گه یشتن  بۆ  عاریف  حه قیقه تدا:  و  مرۆڤ 
له سه ر  خۆی،  ئامانجی  ده كاته   حه قیقه تویستی 
په یوه ندییه كی  قووڵ،  مه عریفه یه كی  بنه مای 

زانستییانه  دروست ده كات.
پێكهاته ی  و  مادده   عیشق،  عیشق:  چواره م/ 
یاخود عاریف و  به نده ،  نێوان  په یوه ندیی  به ستنی 
خوایه ، مرۆڤ تا نه گات به  پله ی عاشقی، ناتوانێت 

ببێته  عاریفێكی ڕاسته قینه .
پێنجه م/ فه نا، ڕۆچوون و شۆڕبوونه وه یه  له ناو 

و سیفاتی خواییدا، وێستگه ی په یوه ندییه كی قووڵی 
ئه گه ری  هه رچه نده   خوادا،  له گه ڵ  عاریفه   مرۆیی 

گه ڕانه وه شی هه یه  بۆ ناو خۆی)18(.

عیرفانوئایین:
دین دیوه  به رجه سته نه كراو و تیۆریاكه ی ئایینه ، 
دین  ئه گه ر  دینه ،  نادیاره كه ی  به شه   عیرفانیش 
ئایین  ئایین جه سته كه یه تی، چونكه   ئه وا  بێت،  ڕۆح 
مێژووییه ،  و  مرۆیی  و  كۆمه اڵیه تيی  پرۆسیسێكی 
عیرفانیش هۆشیارییه كی تاكه كه سیی بێ ناسنامه ی 
جیهانییه ، مێژوویه كی تاڕاده یه ك دیاریكراوی هه یه ، 
به دی  دیاریكراودا  دینێكی  ده ره وه ی  له   عیرفان 
یاخود عیرفانی  به اڵم حه قیقه تی عیرفانی،  ده كرێت، 
ئیسالمدا  دینی  بۆته ی  له نێو  خۆی  ڕاسته قینه ، 
پێویستییه كی  و  به شێك  به   عیرفان  ده بینێته وه ، 
هه موو ئایینێك داده نرێت، نه ك به  پێچه وانه وه ، هیچ 
عیرفانێك به  ڕه هایی سه ربه خۆ نییه ، واته  خاڵی نییه  
دینیی  ناسنامه یه كی  به ڵكو  دینی،  بیروباوه ڕی  له  
جیهانبینییه كی  عیرفان  هه رچه نده   له خۆگرتووه ، 
بااڵیه  و مرۆڤی مه زن به  چه ندین قۆناغ پێی ده گات، 
مرۆیی  گشتگیری  پرۆسه یه كی  وه ك  ئایینیش 
نومایان ده بێت، هیچ مرۆڤێك له  مێژوودا نه بووه  بێ  
ئایین بێت و پێویستـی پێی نه بێت، ئه گه رچی زۆریش 
ئه زموونێكی  عیرفان  نه بووبێت،  پابه ند  پێوه ی 
ئه و  ئه نجامدانی  و  ده ربڕین  ئایین  به اڵم  ڕۆحییه ، 

ئه زموونه  ڕۆحییه یه ، كه  له  دینه وه  هه ڵێنجراوه .
به هۆی  ئه ویش  هزر،  بۆ  دڵ  ئه زموونی 
)1951-1990ز(  سوبحانی  ناسر  ئاوه زه وه ، 
گوته نی: له  قه لبه وه  ده بێته  فوئاد، چونكه  قه لب، واته : 
ئیتر  ئاڵوگۆڕه ،  شیاوی  له به رئه وه ی  هه ڵگه ڕانه وه ، 
ئه گه ر  یان  بێت،  ده ره كییه وه   كارتێكردنی  به هۆی 
ئه وا  بێت،  هۆكاره كه ی  مرۆڤ  ده روونی  هاتوو 
مه عریفه یه كی  فوئاد  به اڵم  هه ڵده ستێ ،  پێی  ئاوه ز 
تێدایه ، ئه ویش به هۆی ڕۆحه وه  به ده ست دێت)19(. 
شه ریعه ت  ده مارگیریی  به   تێكه ڵ  عیرفان  نابێت 
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هاوكات  دینه ،  توێكڵی  شه ریعه ت  چونكه   بكرێت، 
ئایینی  دیاریكراوه وه ،  ئایینێكی  هیچ  به   ناشبه سرێت 
ئاسمانی ئاتاجی مه قامی عیرفانییه  و ده بێت ئاییندارانی 
بۆی بكۆشن، هه روه ك ئایینه  ئاسمانییه كان ته ژین له  
عیرفان، هه موو ئایینێك مافی هه یه  بگات به  مه قامی 
ئه زموونی  و  تێكست  ناو  ناچێته   عیرفان  عیرفان، 
بێت  لێكدانه وه یه كدا  قۆناغی  له   مه گه ر  عیرفانییه وه ، 
بۆ ئایین. ئایینه كان هاوڕاییه كی ڕاسته خۆیان له گه ڵ 
قۆناغی  له   عاریفه كان  نییه ،  عاریفاندا  و  عیرفان 
ده بن،  به هره مه ند  ئایین  له   ئایینیدا  لێكدانه وه ی 
هه رچه نده  هه ریه كه یان ئه ركێكی له  ئه ستۆدایه ، به اڵم 

به ریه ككه وتن له  نێوانیاندا كردارێكی سرووشتییه . 
عیرفان پرۆسه یه كی تاكه كه سيی و خۆویستانه یه  
و  ده كات  په سه ندی  خۆی  به ویستی  مرۆڤ  و 
و  نه بووه   نیاز  بێ   نه ك  عاریف  وه ریده گرێت، 
پێویستییه كی  به ڵكو  شه ریعه ت،  و  فیقهـ  به   نییه  
ڕێبازه كه شیه تی، هه روه ك ڕه فتار و سلووكی عاریفانه  
به بێ  شه ریعه ت و پابه ندبوون به  ڕێبازی خواناسی 

و ڕێنوێنی دینی، ناگاته  ئه نجامێكی باش)20(.

پهسهندكردنوڕهدكردنهوهیعیرفان:
ئه گه رچی عیرفان و عاریفان هه ندێ  هاوسۆز و 
پشتیوان و هۆگریان هه بووه ، به اڵم له والشه وه  كه م 
نین ئه و كه سانه ، یان ئه و چین و توێژ و گرووپه  
عیرفانیان  مێژوو  به درێژایی  كه   جیاوازانه ی 
سه ر  كردووه ته   هێرشیان  و  ڕه تكردووه ته وه  

عاریفان، ئه وانیش دابه ش ده بن به سه ر)21(:
یه كه م: هه ندێك به ناو زانای ئایینی و شه رعزان 

و فه قیهـ و موته كه للیم.
دووه م: فه یله سووفان.

سێیه م: زانا ماتریاڵیسته كان.
چواره م: خودی عاریفان و سۆفییه كان.

پێنجه م: بیریارانی مه زهه بی.
ڕێبازی  له سه ر  توێژه ش،  و  چین  ئه م  دژایه تی 
و  ڕه فتار  له به ر  به ڵكو  نییه ،  ته سه ووف  و  عیرفانی 

سلووك و بانگه شه ی هه ندێ  له  عاریف و سۆفییه كانه ، 
ئه نجامی  كه  سۆفییه كان  نییه   ئه نقه ست  به   ئه ویش 
ده ده ن، به ڵكو نه زانانه  مامه ڵه كردنه  له گه ڵ ڕێبازه كه دا 
به رژه وه ندیخوازانه   هه ندێكیشیان  هه ندێكیان،  الی 
بۆیه   ده كه ن،  ته سه ووفدا  و  عیرفان  له گه ڵ  مامه ڵه  
ده كه ونه  به ر هێرشی نه یارانیانه وه ، له مباره یه وه  مه ال 
سه درای شیرازی )1572- 1640ز( ده ڵێت: پێویسته  
بكات  لۆژیكییانه  خواپه رستی  و  زانستییانه   عاریف 
خورافات  و  هێرش  له   تا  بگرێته به ر،  ڕێبازه كه   و 

به دوور بێت.
به درێژایی مێژووی سه رهه ڵدانی عیرفان، كه سانێك 
ڕه تیان  كه سانێكیش  و  كردووه   په سه ندیان  هه بوون 
شه ریعه تمه داران،  و  ئایینی  زانایانی  كردووه ته وه ، 
كۆمه ڵێك  له سه ری،  هه یه   و  هه بووه   جیاوازیان  ڕای 
به داهێنراوێكی زیاده ی نێو ئایینیان زانیوه ، كۆمه ڵێكیش 
پێیانوابووه  عیرفان خودی ئیسالمه )22(، كه سێكی وه ك 
ئیبن ته یمیيه )1263- 1328ز( هه ر له  سه ره تاوه  و به بێ  
چوونه  نێو بنج و بناوانی چه مكه كه وه ، ڕه تيكردووه ته وه ، 
سه له فییه ت  به ناو  ڕه وتی  ئێستاشدا  له   هه ربۆیه  
ئه وه   بۆ  تر  هۆكارێكی  ته سه ووفن،  و  عیرفان  دژی 
ده گه ڕێته وه ، واده زانرێت عیرفان ڕه وتێكی دنیاییه  و بۆ 
مه رامێكی سیاسی، یان كۆمه اڵیه تی هاتووه ته  كایه وه ، 
بۆته یه كی  له   ته سه ووف  ئێستاشدا  له   هه رچه نده  
دیاریكراو و بارگاوی به  ئایدۆلۆژیادایه ، به اڵم ئه مه ش 
بیریارانی  له نێو  تا عیرفان ڕه تبكرێته وه ،  بیانوو  نابێته  
به  ڕێگه ی ڕزگاريی و  ئیسالمیدا كه سانێك عیرفانیان 
هۆكاری سه رفرازیی ئه و جیهان زانیوه ، هه ندێكیشیان 
الدانی  هۆكاری  به گه وره ترین  ڕاسته قینه دا  ڕێگه ی  له  
مرۆڤایه تییان له قه ڵه مداوه ، كه سانێكیش زیاد له  سنوور 
ڕێبازی عیرفانیان به الوه  په سه ند و جێ  مه به ست بووه ، 

كۆمه ڵێكیش زیاده ڕه وییان تێدا كردووه .
له  ئێستاشدا چ له  ڕۆژهه اڵت و چ له  ڕۆژئاوا، 
عیرفان بووه ته  مایه ی سه رسامی و جێی ڕه زامه ندیی 
كۆمه ڵێك، له الیه كی تریشه وه  دژ و نه یارێكی زۆری 
ڕێبازه كه   له   تێنه گه یشتن  بۆ  زۆریش  به   كه   هه یه ، 
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له   یه كێك  ده گه ڕێته وه ،  عاریفانه   سلووكی  و 
كه سانێك،  عیرفان الی  ڕه تكردنه وه ی  هۆكاره كانی 
و  گه یشتن  ته وفیقی  كه   ئه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه  
تێگه یشتنی ئه و ڕێبازه ی نه بووه ، چونكه  به  لۆژیك 
به   نایزانێت،  كه   ئه وه یه   دژی  مرۆڤ  جار  زۆر 
هه ردوو باره كه دا چه ندین نووسراو و كتێب هه یه  و 
به رچاو ده كه ون، كه  به شێكی په سه ندكردنی عیرفان 

و به شه كه ی تریش ڕه تكردنه وه یه تی.

گهڕانهوهبۆههرهمیعیرفان،
پاشگهیشتنبهلوتكهیفهلسهفه:

فه لسه فه دا  و  عیرفان  له  نێوان  ته باییه ك  ئه گه ر 
و  بكرێت  به دی  نێوانیاندا  له   هاوكاری  و  هه بێت 
قۆناغێكدا  له   ئه وا  بگرن،  یه ك  پشتی  قۆناغێكدا  له  
عیرفان بااڵده ست ده بێت و مرۆڤ هه رده م پێویستی 
جێگیر  و  ده گیرسێته وه   له سه ری  و  ده بێت  پێی 
فه لسه فه  و  له والیشه وه  مرۆڤ عه وداڵی  با  ده بێت، 
سه درای  مه ال  وێنه   بۆ  بێت،  فه لسه فییه كان  پرسه  
باس  االربعة(دا  )اسفار  كتێبی  پێشه كی  له   شیرازی 
له وه  ده كات كه  پاش چه ندین هه وڵ و نووسین و 
به اڵم  فه لسه فه ،  بۆ  ژیانی  له   به شێك  ته رخانكردنی 
سه رئه نجام به  ڕێنوێنی خوایی و نووری باوه ڕ، واز 
ده   و  ده هێنێت  كه الم  و  فه لسه فه   كێشمه كێشی  له  
ساڵی ته مه نی، خه ریكی پرسی عیرفانی ده بێت)23(.

شه هابه ددینی  و  سه درا  مه ال  كه   ئه وه ی  له گه ڵ 
فه لسه فه یان  1191ز(  سوهره وه ردی)1154- 
به اڵم  بوون،  فه یله سووف  واتا  به   خۆشویستووه ، 
عاریفانه   و  عیرفان  به   كاریگه ربوون  له والیشه وه  
فه یله سووف  بگوترێت:  ده توانرێت  كه   ژیاون، 
دوو  ئه م  حاڵی  ئه مه   ئه گه ر  بوون،  عاریف  و 
فه یله سووفه  عاریفه  بووبێت، ده بێ  حاڵی كه سانێكی 
عه ره بی  ئیبن  و  ڕۆمی  جه الله ددینی  مه والنا  وه ك: 
 -1145( عه تتار  فه ریده ددین  و  1240ز(   -1165(
1220ز( چۆن بووبێت، كه  تاكالیه نانه  كاریان له سه ر 

عیرفان كردووه  و عاریفانه  ژیاون.

عیرفانوتهسهووفیئیسالمیونائیسالمی:
هه ندێك له  لێكۆڵه ران له و باوه ڕه دان كه  عیرفان 
ته باییه كی  و  نزیكيی  ئیسالمی  ته سه ووفی  و 
هه یه ،  خۆی  غه یری  ته سه ووفی  و  عیرفان  له گه ڵ 
ئیسالمیش  ته سه ووفی  و  عیرفان  شێوه   به هه مان 
و  دید  و  ڕا  له   هه ندێ   پاشماوه ی  و  وه رگیراو 
كاری حه كیمه  جووه كان و نه سرانییه  ڕه هبانییه كان 
كاریزماكانی  كه سایه تییه   و  یۆنان  بیریارانی  و 
شوێنكه وتووانی  و  هیندی  به رهه مانای  و  بوودا 
ڕێبازی گونووسی و ئایینی میترایی و مانووییه ته ، 
عیرفان  كه   پێیانوایه   تر  هه ندێكی  له مانه ش،  جگه  
ته سه ووفی  و  عیرفان  له   ئیسالمی  ته سه ووفی  و 
جیهانییه كان  ئایینه   ته سه ووفی  و  عیرفان  تێكڕای 

جیاوازه )24(.
جه خت  عیرفان  چه مكی  گشتی  به شێوه یه كی 
وازهێنان  و  گۆشه گیريی  و  خوا  یه كتایی  له سه ر 
ده روونییه كان  و  جه سته یی  چێژه   و  خۆشی  له  
به اڵم  ده كاته وه ،  دنیایه   ئه م  پشتگوێخستنی  و 
ئیسالمی  عیرفانی  به رچاوی  و  ڕیشه یی  جیاوازی 
له گه ڵ باقیی عیرفانه كانی تر، ئه وه یه  كه : قورئان و 
له   زانستێكه   تیایدا سه نته رن، هه روه ها  فه رمووده  
زانسته  ئیسالمییه كان، لقێكه  له  مه عریفه ی ئیسالمی، 
به   گه یشتن  و  ناسین  بۆ  به هێزه   یارمه تیده رێكی 

خوای مه زن)25(.

كاریگهرییهكانیعیرفانوتهسهووف
لهژیانیمرۆڤدا:

یه كه م: هاوسه نگی ئایینی دروست ده كات.
دووه م: عاریف و سۆفی، خوا له الیان سه نته ره .

مرۆڤ  به ده ستدێت،  مرۆیی  ئازادیی  سێیه م: 
به رامبه ره كه ی  و  خۆی  مرۆڤ  به ندی  و  كۆت  له  

ده ربازی ده بێت.
و  ساده یی  ڕواڵه تگه رایی،  به   دژه   چواره م: 

خاكه ڕایی له  ڕه فتار و سلووكدا دروست ده كات.
به رپا  مرۆڤایه تیدا  نێوان  له   یه كسانی  پێنجه م: 
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ده كات.
شه شه م: ڕۆحی هاوكاری دروست ده كات.

حه وته م: ده روونسه نته ری به رهه م ده هێنێت.
هه شته م: بێباكی و ترس له  مردن الی مرۆڤ 

ناهێڵێت.
نۆیه م: خۆشه ویستی، سه نگی مه حه كه  تێیدا.

ده یه م: ڕێنوێنی كه سانی تر ده كات.
یازده یه م: مرۆڤ فێری خۆڕاگری ده كات.

و  خۆنواندن  و  بانگه شه   دژی  دوازده یه م: 
ناوزڕاندنه .

جیاوازیینێوانعیرفانوفهلسهفه:
به  دوو  )وجود(،  بوون  نهێنییه كانی  ده ستكه وتنی 
شێواز و له  ڕێگه ی دوو هۆكاره وه  ده بێت، یه كێكیان 
له  ڕێگه ی عه قڵه وه  به كاری عه قڵكاری ده بێت و ئاوه ز 
ده خرێته گه ڕ، ئه وی تریشیان به هۆی دڵه وه  ده بێت و 
دڵ سه نته ره  و به  ڕه فتار و سلووكی تایبه تی ئه نجام 
به   كه   بیركردنه وه یه ،  عه قاڵنییانه   یه كه میان  ده درێت، 
به ڵگه هێنانه وه  و به ڵگه ی عه قڵی به ده ستدێت، ئه ویش 
بۆ گه یشتن به  حه قیقه ت و په یبردن به  ڕازه  نهێنییه كانی 
بوون، ئه م كاره ش به  خۆشویستن و دانایی و مه یل بۆ 
زانینی ئه ودیو جیهانی شاراوه  و بیركردنه وه  له  نادیار 
و قسه كردن له سه ر ئه ودیو بانسرووشت )میتافیزیكا( 
به م  كه سه ش  ئه و  و  فه لسه فه كارییه   ئه مه ش  ده بێت، 
فه یله سووف،  ده گوترێك:  پێی  هه ڵده ستێت ،  كاره  
فه یله سووف پشت به  عه قڵ و عاریفیش پشت به  دڵ 
ده به ستێت، الی یه كه میان )ئاوه ز( و الی دووه میشیان 
)دڵ( سه نته ره ، فه یله سووف گه نگه شه كاره  و ده یه وێت 
شته كان له  جیهانی ماتریاڵییه وه  بگوازێته وه  بۆ جیهانی 
له  زه مینه وه  بۆ ئاسمان،  نادیار،  له  دیاره وه  بۆ  بااڵ، 
ڕێگه ی  دووه میشیان  داده گرێ ،  ئاسمان  شته كانی 
گه یشتنه  به  حه قیقه ت و په یبردن به  ڕازی نهێنیی ئه م 
بوونه ، به اڵم به  ڕێگه ی سلووك و فه نا و بیركردنه وه  

له  ده سه اڵتی خوایی.
عاریف وه ك فه یله سووف فزوولییه ت ناكات، له  

ناو و سیفاتی خوایی ڕاده مێنێ ، به اڵم فه یله سووف 
له   ده ست  و،  ده كات  خوا  خودی  له سه ر  قسه  
كاری  زیاتر  ئه مه ش  وه رده دات،  گه ردوون  كاری 
له   وه ك  ڕۆژئاوایه ،  و  گریك  فه یله سووفه كانی 
فه یله سووفانی ئیسالمی، عاریف پشت به  زه وق و 
ویساڵ و یه كبوون ده به ستێت، فه لسه فه ش به  به ڵگه  
و عه قڵكاری كار ده كات، عیرفان بانگه شه ی گه وره  
هه یه ،  خوادا  له گه ڵ  هاونزیكییه كی  به وه ی  ده كات، 
له و ڕێگه یه وه  ڕه وتار و سلووكی جیاوازه ، هه رچی 
فه یله سووفه  ده خوازێ  حه قیقه ت بدۆزێته وه  و پێی 
سه ربه خۆیه ،  و  ڕه سه ن  خوا  فه لسه فه دا  له   بگات. 
به اڵم له  عیرفاندا بوونی ڕه ها و ڕه سه ن تایبه ته  به  
خواوه ، فه یله سووف ده یه وێت له  ڕێگه ی ئاوه زه وه  
ده یه وێت  عاریف  به اڵم  ببات،  حه قیقه ت  به   په ی 
فه یله سووف  به  حه قیقه ت،  بگات  دڵه وه   ڕێگه ی  له  

تێده گات، عاریف ده بینێت)26(.

عاریفكێیه؟
)ئیبن  مه زن  عاریفی  و  ئیسالمی  فه یله سووفی 
سینا( له  كتێبه  به ناوبانگه كه یدا )االشارات( ڕای وایه : 
عاریف ئه و كه سه یه  كه  دیوی ناوه وه ی، ئاڕاسته ی 
به و  گه یشتن  به مه به ستی  كردووه ،  خۆی  غه یری 
ڕووگه یه ، سه رنج له  جیهانی بااڵ و نادیار ده دات)27(، 
به وپێیه ی عیرفان هه یه ، عاریفیش وه ك كاره كته رێكی 
ده بێت،  بوونی  عیرفان  به رجه سته كراوی  و  هه بوو 
و  تاك  خوای  كه   كه سێك  بۆ  ناسنامه یه   عیرفان 
ته نیای به وشێوه یه  ناسیوه  كه  خۆی داوای كردووه ، 
و  جیهانبینی  سیفاته كانیدا،  و  له ناو  قاڵبووه ته وه  
سلووكی ئایینداریی عاریف له  كه سانی تر جیاوازه  
ئیالهی  نووری  به   ژیانی  دیاریكراوه ،  و  تایبه ت  و 
مه عنه وییه ت  چرای  به   دڵی  ژووری  و  پرشنگدار 
خوایی  مه عریفه ی  به   ئاوه زی  ده كاته وه ،  ڕووناك 
فه رشی  له وپێناوه دا  ده كات،  ده وڵه مه ند  و  به هێز 
و  ده چێت  و  دێت  به سه ریدا  و  ڕاده خات  ده روونی 
به رده وام له گه ڵ نه فسی فه رمانكه ر به  خراپه  )االمارة 
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له   )اللوامة(دا  سه رزه نشتكه ر  نه فسی  و  بالسوء( 
كێشمه كێشدایه ، تا ده گات به  نه فسی دڵنیا )المطمئنة(، 
له  ترسی فریودانی شه یتان، به رده وام له  دڵه ڕاوكێدایه ، 
قوتاری  گومان  له   و  یه قین  پله ی  به   ده گات  تا 
زیاتر  مه عریفه ی  به رده وام  عاریف  ده بێت)28(، 
ده بێت، واته : زیاتر و هه رده م له  خوا نزیكتر ده بێته وه  
ده كات.  جێبه جێ   فه رمانه كانی  و  ده بێت  ملكه چی  و 
شه ریعه ت  فه رموویه تی:  )د.خ(  محه مه د  حه زره تی 
گوتاری منه ، ته ریقه ت كردار و، حه قیقه تیش حاڵمه ، 
هه یه ،  هه رسێكیاندا  له  نێوان  بته ویش  په یوه ندیی 
حه قیقه تیش  دوڕووییه ،  حه قیقه ت،  به بێ   شه ریعه ت 

به بێ  شه ریعه ت، درۆ و ده له سه یه )29(.

لهنێوانعاریفوفهقیهدا:
واته :  شه ریعه ت  كه   هاوڕان  فه قیهـ  و  عاریف 
كۆی ئه و بابه تانه ی كه  له گه ڵ ڕێسا ئیسالمییه كاندا 
ئه ویش  كراون،  جێگیر  و  دراوه   له سه ر  بڕیاریان 
به رژه وه ندی،  و  حه قیقه ت  زنجیره یه ك  له سه ر 
گرۆی  بۆ  به رژه وه ندیی  ناواخنیدا  له   حه قیقه تێك 

ئاده می له  هه گبه دایه .
كۆتاییان  خوا  به   ڕێگاكانی  هه موو  عاریف 
كه  شه ریعه ت مرۆڤ  باوه ڕه دایه   له و  فه قیهـ  دێت، 
بااڵی  به خششێكی  له   و  به خته وه ريی  ده گه یه نێته  
عاریف  ناكات،  بێبه شی  مه عنه وی  و  مادديی 
كۆتایی  و  ده زانێت  ته ریقه ت  ناخی  به   حه قیقه ت 
ئه ویش حه قیقه ته ، فه قیهیش له و باوه ڕه دایه  هه موو 
شه ریعه ت،  به   ده گه یه نن  مرۆڤ  هۆیانه ی  ئه و 
ده شیگه یه نن به ره و الی خوا، الی فه قیهیش پایه كانی 
و  ئه خالقی  سیاقی  و  بیروباوه ڕ  له سه ر  ئیسالم 
شه ریعه ت  عاریفه ،  هه رچی  بنیاتنراون،  یاساكان 
به  بناغه ی كاری خۆی ده زانێت، فه قیهیش كار به  

یاساكانی شه ریعه ت ده كات)30(.
جیاوازییه  سه ره كییه كانی عیرفان و ته سه ووف:
یه كه م: عیرفان كار له سه ر ناسینی خوا ده كات، 
كاری سه ره كی سۆفیگه ریش، ناسین و چاككردنی 

خوده .
ئایینه وه   ده ره وه ی  له   زیاتر  عیرفان  دووه م: 
جیهانبینیی خۆی گه اڵڵه  ده كات، به اڵم سۆفیگه ری 

زیاتر له  ناوه وه ی ئاییندا ده سوڕێته وه .
سه یری  خواوه   ڕوانگه ی  له   عاریف  سێیه م: 
شته كان ده كات، به اڵم سۆفی له  ڕوانگه ی تێكستی 

دینییه وه  ده ڕوانێت بۆ شته كان.
چواره م: سۆفی له به ر خاتری دواڕۆژ واز له م 
دنیایه  ده هێنێت، به اڵم عاریف ئه و دنیاش ده كات به  

قوربانی گه یشتن به  خوا و له ده ستنه دانی.
پێنجه م: سۆفی موریده  و عاریف موراد.

شه شه م: سۆفیگه ری بواری كرده یی و ته ریقه تی 
ال په سه نده ، به اڵم عاریف بواری مه عریفی ال مه به سته .
و  خه ڵكی  له   خوا  له به ر  سۆفی  حه وته م: 
له   ناخیدا  له   عاریف  به اڵم  هه ڵدێت،  ده وروبه ری 

خه ڵكی دووره په رێزه .
هه شته م: عاریف بۆ مه قامات هه ڵمه تبه ره ، به اڵم 

سۆفی خۆپارێزه .
نۆیه م: عاریف له  جیهانی بااڵدا ده ژی، هه رچی 

سۆفییه  زه مینه ی كاری له  جیهانی ماتریاڵیدایه .
و  سیما  و  ڕواڵه ت  به   گرنگی  سۆفی  ده یه م: 
جلوبه رگ و شوێنی خه ڵوه ت ده دات، به اڵم عاریف 

به  پێچه وانه وه .
كه سایه تی  پله به ندی  سۆفیگه ریدا  له   یازده یه م: 
عیرفان  به اڵم  شێخ،  و  مورید  وه ك:  هه یه ، 

به پێچه وانه ی سۆفیگه رییه وه یه .
و  له به رچاو  سۆفی  كه سایه تیی  دوازده یه م: 

ناسراوه ، هه رچی عاریفه  نه ناسراو و شاراوه یه .
و  زیكر  كۆمه ڵێك  به   سێزده یه م: سۆفی خۆی 
ده بێت،  پابه ند  پێیانه وه   و  ده به ستێته وه   جووڵه وه  

به اڵم عاریف بیر ده كاته وه  و ڕاده مێنێت)31(.

جیاوازیینێوانعاریفوفهیلهسووف:
به اڵم  الیقین(ـه وه یه ،  )عین  شوێن  به   عاریف 
عاریف  ده كات،  الیقین(  )علم  داوای  فه یله سووف 
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مه به ستـی گه یشتنه  به  خوا، به اڵم فه یله سووف بنكۆڵی 
میتافیزیك ده كات) 32(، عاریف خۆشه ویستی بێ 
به رامبه ر و بێ مه رام پاڵی پێوه  ده نێت هه ڵوه دای 
ده كات  لێ   وای  كاره كه ی  فه یله سووف  بێت،  خوا 
به  شوێن خوا و بوون و جیهانی شاراوه وه  بێت، 
و  ده روون  خاوێنكردنه وه ی  خه ریكی  عاریف 
به  شوێن  فه یله سووف  به اڵم  دڵیه تی،  پاڵفته كردنی 
فه یله سووف  الی  هۆكاره وه یه ،  و  به ڵگه كاريی 
عه قڵ سه نته ره ، الی عاریف دڵ سه نته ره ، عاریف 
كاری به  ده روون هه یه  و كه سێكی ده روونگه رایه ، 
ده كات  عه قاڵنی  مامه ڵه یه كی  فه یله سووف  به اڵم 
بگات  مه به ستیه تی  عاریف  عه قاڵنییه ،  كه سێكی  و 
ڕاسته قینه یه تی،  مه عشووقی  كه   خۆی،  به خوای 
به  ناسین و به ستنی په یوه ندییه كی تۆكمه وه  تێیدا 
به ڵكو  نییه ،  به رژه وه ندیخواز  عاریف  ڕۆده چێت، 
بێ  به رامبه ر خوای خۆی ده په رستێت، عاریف بۆ 
گه یشتنی به  مه به ستی بااڵ و حه قیقه تی ڕه ها، عه قڵ 
وه ك به ڵگه یه ك په سه ند ده كات و وه ك ئامرازیكی 
له   فه یله سووف  لێوه رده گرێت،  سوودی  فێربوون 
ئه نتۆلۆژییه كان  بابه ته   مژۆڵی  و  زانیندایه   هه وڵی 
سه وداسه ری  و  بوون)وجود(ه   پرسه كانی  و 
نادیار،  به ره و  گه ڕیده یه كه   و  نه زانراوه كان 
فه یله سووف پشت به  عه قڵ ده به ستێت و كار له سه ر 
بنه ماكانی عه قڵ ده كات، كاتێك فه یله سووفێك قسه  
له سه ر عیرفان ده كات، ئه وه  گه یشتووه ته  سه ره تای 

فه لسه فه ی عیرفان)33(.
زۆربه ی  وایه :  ڕای  ڕۆژئاوایی  لێكۆڵه رێكی 
و  عاریفبوونه وه   بۆته ی  ده چنه   و  عاریفن  خه ڵكی 
عاریفێكی  به اڵم  عاریفن،  جۆره كان  له   به جۆرێك 
عاریفانه یان  هه ستێكی  زۆرێكیش  پێنه گه یشتوو، 
هه یه  و به شێوه یه كی شاراوه  له  نه ستیاندا ئاماده یی 
هه یه  و به  شێوه یه كی ناڕوون و وه ك هاودڵییه ك 
له گه ڵ عاریفاندا ته ریب ده بن، چونكه  له  نه ستیانه وه  

ده گوازرێته وه  بۆ زه ینیان)34(.

لهنێوانعابیدیزاهیدوعابیدیعاریفو
عاریفیزاهیددا:

ده شێ  كه سێك، یه كێك له و سێ  سیفه ته ی تێدا 
به رجه سته  بووبێت، یان دوانیان، یان هه رسێكیانی 
و  زوهد  به بێ   عیرفان  كۆكردبێته وه ،  پێكه وه  
عیباده ت، مه حاڵه ، به اڵم مه رج نییه  زوهد و عیباده ت 
پێویستیان به  عیرفان هه بێت، به م پێیه  عیرفان له و 
دوانه  جیا ده بێته وه ، واته : عاریف له  زاهید و عابید 

جیا ده بێته وه ، چونكه  مه قامه كه ی بڵندتره ، 
زاهید خۆی له  خۆشگوزه رانيی و خۆشییه كانی 
سرووته   ملكه چانه   عابید  ده گرێته وه ،  دنیایه   ئه م 
ئاینییه كان جێبه جێ ده كات، عاریف هه میشه  ئاوه ز 
و بیری به رامبه ر به  ڕۆشنایی و به ره و دره وشانه وه  
له  سنگیدا ده پارێزێت، ئه ویش به مه به ستی گه یشتنی 
ده گونجێ   سینا،  ئیبن  ڕای  به   بااڵ،  حه قیقه تی  به  
كه سێك هه ڵگری شوناسی زاهید و عابید و عاریف 
بێت، ده شێ  كه سێكیش عابید و زاهید بێت، به اڵم 
عاریف نه بێت، به اڵم ناگونجێت كه سێك عاریف بێت 

و زاهید و عابید نه بێت)35(.

ژنوعیرفان:
به   بگات  و  بێت  عاریف  ژنێك  ده گونجێت   ئایا 
پیاو  و  ژن  عیرفان الی  ئایا  عیرفان؟  قۆناغه كانی 
یه ك جۆره  و دیدێكی ته ریبیان هه یه  بۆ عیرفان و 

مه سه له  عیرفانییه كان؟ 
الی  به ڵكو  ژن،  الی  نه ك  عیرفان  بێگومان 
جیاوازه ،  تر  ئه وی  بۆ  كه سێكه وه   له   پیاویش 
له الیه ك جیاوازی ئه وتۆ له  جیهانبیی هه ریه كه یاندا 
دیكه شه وه   له الیه كی  ناكرێت،  به دی  عیرفان  بۆ 
ده كرێت  ڕه گه زه وه ،  به   نییه   په یوه ست  عیرفان 
و  ده ركه وتبێت  زیاتر  نێر  عاریفی  مێژوودا  له  
)مێ( له  مێ ، وه گه رنا  تیشكی خرابێته  سه ر وه ك 
هه بووه ،  عیرفاندا  له   به رچاوی  به شدارییه كی  یش 
له  مێژوودا ئه وه  ته نیا پیاوان نین ده بنه  عاریف و 
عاریفی مه زنیان تێدا هه ڵده كه وێ  و ده گه نه  پله یه كی 
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بااڵی عیرفان، به ڵكو ژنانیش شان به شانی پیاوان 
به   گه یشتوون  و  ده كه ون  به رچاو  مێژوودا  له  
مه قامی به رزی عیرفانی، وه ك: ڕابیعه ی عه ده وییه ، 
ئاسیای  و  په یامهێن  دایكی عیسا  ناوی  قورئانیش 
ژنی فیرعه ونی وه ك ڕه مزی ئافره تی هه ڵكه وتوو و 
خواناس و عاریفی ڕاسته قینه  باس كردووه . ده شێ  
له  ئێستاشدا عاریفی مه زن هه بن و ده رنه كه وتبن، 
هیچ  به وپێیه   مرۆییه ،  دیارده یه كی  عیرفان  چونكه  

جیاوازی له  نێوان ژن و پیاودا به دی ناكرێت،
كۆمه ڵێك له  زانا و فه قیهـ و عاریفه كان، ئافره ت 
و  ده كه ن  سه یر  ئه ركدا  و  ماف  له   پیاو  وه كو 
پێچه وانه وه ،  به   به اڵم  نابینن،  له نێوانیاندا  جیاوازی 
كه :  وایه   ڕای  عه تتار(  )فه ریده ددین  مه زن  عاریفی 
بێت،  عاریف  ژن  نه گونجاوه   نییه ،  عاریف  ژنی 
یاخود سیفاتی  پیاو،  بووه ته   ئه وا  ئه گه ر هه شبێت، 
عاریفی  تره وه   له الیه كی  وه رگرتووه ،  پیاوبوونی 
مه زنی ئیسالمی )ئیبن عه ره بی(، كه  ژن ئاماده گییه كی 
به رچاوی له  به رهه مه كانیشدا هه یه ، ده ڵێت: ئافره ت 
و  سۆز  له   هه روه ك  مرۆڤایه تییه ،  خۆشه ویستی 

میهره بانیدا وێنه یه كه  له  ده ركه وته ی نهێنی خوایی.
-----------------------------

سهرچاوهوپهراوێزهكان
عملی،  حكمت  عرفان،  كالم،   ، مطهرى  مرتضى   /1

چاپ 31، انتشارات صدرا، تهران، 1385ه.ش، ص76..
2/ د. قاسم انصاری، مبانی عرفان و تصوف، درس 

حوزه ، چاپ7، انتشارات طهور، تهران، 1388ه.ش.
دینناسی  بۆ  دیدێك  حه مه غه ریب،  ته حسین   /3
نوێ )شه ریعه ت، ته ریقه ت، حه قیقه ت(، توێژینه وه ، چ1، 

چاپخانه ی ڕۆشنبیر، سلێمانی، 2009.
كه سێتی  ڕه نگدانه وه ی  سه یوانی،  سه بوور   /4
حه لالج له  شیعری كالسیكی كوردی و فارسیدا...، چ1، 

چاپخانه ی كه مال، سلێمانی، 2009.
5/ سه رچاوه ی پێشوو.

تعدیل  مریوانی،  بالك  باقر  محمد  مال  عالمه    /6
شریعت و طريقت، به  كوشش كامل كاملی، چ2، انشارات 

متین، سنندج، 1392ه.ش.

7/ سه رچاوه ی ژماره 4.
8/ هه مان سه رچاوه .

چ6،   ، عرفان،  فلسفه   يثربى،  یحی  سید  د.   /9
1385ه.ش، انشارات بوستان كتاب، تهران، ص18.

10/ د. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج1، چاپ 
1، انتشارات زرین، تهران، 1385ه.ش.

11/ هه مان سه رچاوه . ص67.
12/ سه رچاوه ی پێشوو، ل31.

حه مه سه عید،  یاسن  و.  ده بباغ،  سروش  د.   /13
سلێمانی،  سیما،  چاپخانه ی  ژ) 25(،  هه ژان،  گۆڤاری 

به هاری 2007، ل149.
14/ سه رچاوه ی ژماره 9، ل157.

15/ سه رچاوه ی ژماره  9، ل151.

16/ سه رچاوه ی ژماره  3، ال127.
17/ د. محمد شقیری، فلسفه  العرفان، بحث اكاديمي، 

ط1، دار الهادی، لبنان، 2007 ، ص75.
18/ نفس مصدر، ص 17.

سالم  ئا:  قه زا،  و  قه ده ر  سوبحانی،  ناسر    /19
بێستانی، چ1، سلێمانی، 2007، ل13.
20/ سه رچاوه ی ژماره  9، ل93.

21/ هه مان سه رچاوه ، ل95.
22/ هه مان سه رچاوه ، ل123.
23/ هه مان سه رچاوه ، 124.

24/ سه رچاوه ی ژماره  2، ل18.
25/ هه مان سه رچاوه ، 23.

26/  سه رچاوه ی ژماره ،2، ل30.
27/ سه رچاوه ی ژماره  2، ل442.
28/ سه رچاوه ی ژماره  6، ل11.

زه ریای  له   توانه وه   حه سه ن،  حه مه سه عید   /29
چ1،  ته سه ووف،  ده رباره ی  توێژینه وه ،  خوادا،  عیشقی 

ماڵی وه فایی، هه ولێر، 2016.
30/ سه رچاوه ی ژماره  2، ل46.

31/ هه مان سه رچاوه ، ل48.
32/ هه مان سه رچاوه ،24.

33/ سه رچاوه ی ژماره  9، ل167.

34/ سه رچاوه ی ژماره  3، ل346.

35/ سه رچاوه ی ژماره  9، ل202.
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پێویستترین لە یەکێکە
تەسەووف زانستی کە ئاشکرایە یەکەم:

وەک ئیسالم چونکە ئیسالم، پیرۆزی ئایینی هەڵقواڵوی
ستەکانی

زان

پێوە خودای ەندەکانی
ب تێکڕای کە

ئاسمانی دروستی و ت
ڕاس یینێکی

ئا

خۆی هییەوە،
نە و ئەمر و حەرام و حەاڵڵ سۆنگەی لە تەوە

بەستراوە

سەرەکیدا.
ینەقڵی

ێتەوەلەسێزانست
دەبین

پ.ی.د.حه سه ن خالید موسته فا موفتی

2( بڕوانامه ى ماسته ر 
1972، هه ڵه بجه . ساڵى )002

له دايكبووى 

20(بڕوانامه ى دكتۆراى به ده ستهێناوه . مامۆستای 
و ساڵى)08

س له  كوردستان.
انكۆ/ ئه ندامی بۆردی مافی چاره نوو

ز

( توێژينه وه ى زانستييه. 
كراو و )17

31( به رهه مى چاپ
خاوه نى)

زانستیتەسەووف

شکیدرەوشاوەدا
ەیازدەتی

ل
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یەکەم: زانستی عەقائید و کەالمە: کە پایەکانی 
جەماعەت  و  سوننەت  ئەهلی  عەقائیدی  ئوسوڵی 

لەخۆدەگرێت.
فەرعە  پەیڕەوکردنی  زانستی  دووەمیان: 
داڕشتە  و  مەرج  و  بنەما  بەپێی  فیقهییەکانە 

ئوسوڵییەکانی فیقهی ئیسالمی. 
شەریعەتە  پەیڕەوکردنی  زانستی  سێیەمیان: 
واتە تەریقەتی شەریعەت بەپێی دەقەکانی قورئان 
بە زانستی تەسەووف و  ناسراوە  و سوننەت کە 

سلووک و ڕەوشت)1(.
زۆری  پێناسەی  تەصەووف  زانستی  دووەم: 
کراوە، هۆکاری زۆری پێناسه شەکانیشی دەگەڕێتەوە 
خوداناسان،  و  عاریف  مەشرەبەکانی  جیاوازی  بۆ 
تەوبەوە  لە  تەصەووف  مەقامەکانی  و  پایە  چونکە 
دەستپێدەکات و بە عوبودیەت کۆتایی دێت، هەر عاریف 
و خوداناسێکیش لە پلەیەکدایە لە پلەکانی مەعریفەت، 
کە  پێیوایە  قەناعەتدایە  پلەی  لە  ئەوەی  نموونە:  بە 
زانستی تەصەووف بریتییە لە قەناعەت بوون بەوەی 
کە خودا لە ئەزەلدا تەقسیمی کردووە، هەروەها ئەوەی 
بەو  تەصەووف  پێناسەی  صەبردایە  مەقامی  لە  کە 
پێناسەکەی  صەبردا  لەچوارچێوەی  و  دەكات  پێوەرە 
و  )خەشیەت(  پلەکانی  بۆ  هەروەها  دەبینێتەوە،  خۆی 

)ئینابەت( و )زوهد( و )وەرع( و ... هتد.
زانایانی  کۆی  پێناسەکە  گشتگیرترین  سێیەم: 
بریتییە  چەمکەکەی  لەسەر  کۆدەنگن  تەصەووف 
لەوەی کە: )التصوف هو التخلي عن الرذائل، والتحلی 
بالفضائل( واتە: بریتییە لە دورخستنەوەی هەموو 
جۆرە ڕەوشتێکی ناپەسەندی بەد و خۆڕازاندنەوە 

بە هەموو جۆرە ڕەوشتێکی بەرزی جوان)2(.
چوارەم: ڕێبازی تەصەووف بەروبومی زۆرە، لەوانە: 

)1( دەرکەوتنی ڕاستی ئیمان. 
لەتیفە مەعنەويیەکەی مرۆڤی عاریف  )2( پێنج 
ڕوودەکەنە ڕەحمەتی خودا کە بریتین لە )دڵ، ڕۆح، 

نهێنی، شاراوە، شاراوەتر(. 
)3( ڕزگاربوون لە ژیانی دوورەپەرێزی بەرەو 

ئاشنابوون بە ڕۆحیانەتی دۆستانی خودا، ئەوانەی 
کە نیعمەتی ئیمانیان بەسەردا ڕژێنراوە. 

ئیمانی  و  بیروباوەڕ  لە  ڕاستەقینە  چێژکردنی   )4(
دروست )حالوة اإلیمان( وەک لە فەرموودەکەدا هاتووە. 

)5( ئاگاداریى و ڕاچڵەکانی دڵ و دەروون. 
بەختەوەری  و  سەعادەت  پلەکانی  بڕینی   )6(

هەتا هەتایی. 
)7( ڕزگاربوون لە هاوەڵ پەیداکردنی شاراوە 

)الشرک الخفی(. 
)8( گۆڕینی نەریتەکان بۆ بەندایەتی خودای تاک. 
)9( مرۆڤی کامڵ کە لە کۆتاییدا مرۆڤی سۆفی 
دەچێتە پلەی مرۆڤە کامڵەکانەوە لە دین و ژیندا)3(.
پێنجەم: گرنگی زانستی تەصەووف لەوەدایە کە 
ڕۆڵی هاوکاری ڕاستی دەبینێت بۆ زانستی فیقهی 
)زاهیری  فیقهـ  زانستی  کە  واتایەی  بەو  ئیسالمی 
کە  بەوەی  دەدات  مرۆڤەکان  هانی  شەریعەت( 
پابەندبن بە فەرمانەکان و قەدەغەکراوەکان، بەاڵم 
تەکلیفە  کە  دەدات  هانیان  تەصەووف  زانستی 
شەرعییەکان وەک تەکلیف سەیر نەکەن، بەڵکو تام 
زانستی  ترەوە  ڕوویەکی  لە  لێوەرگرن،  چێژی  و 
زاهیری شەریعەت هانی تۆی مسوڵمان دەدات بە 
نموونە کە گوناه نەکەیت، بەاڵم زانستی تەصەووف 
)ناوەوەی شەریعەت( هانی تۆ دەدات کە ڕق و قینت 
لە دڵ  ناکەیت  بە زاهیر درۆ  بێت: وەک  لە گوناه 
و دەروونیشەوە ڕقت لە درۆ بێت، بەوشێوەیەش 

هەموو ڕەزیل و کارە خراپ و ڕەوشتە بەدەکان.
ئەدەب  تێکڕای  ئیسالم  پیرۆزی  ئایینی  شەشەم: 
پەروەردگاردا،  خزمەت  لە  ئەدەب  ئەوینە،  و  ڕێز  و 
ئەدەب لە خزمەت پێغەمبەری خودادا )د.خ(، ئەدەب لە 
زانایان  لە خزمەت  ئەدەب  ئەسحابدا،  و  ئال  خزمەت 
و پیاوچاکاندا، ئاشکراشە کە زانستی تەصەووف ئەو 
ئەدەب و مەعریفەت و عیرفانە لە ناخی مرۆڤدا گەشە 
پێدەدات و مرۆڤ لەسەر پایەکانی ئەدەب پەروەردە 
محەمەدی  پێشەوا  خوداناس  زانای  بۆیە  دەکات، 
بوخاری ئووەیسی ناسراو بە شاهی نەقشبەند )ڕ.خ( 
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فەرموویەتی: »ڕێبازی ئێمەی نەقشبەندی سەراسەری 
ئەدەبە )طریقتی ما سراسر أدب است(«)4(.

مرۆڤایەتی  کۆمەڵگای  ئەمڕۆی  سەرەکی  كێشەی 
لە  بریتییە  بەتایبەتیش  ئیسالمی  و  بەگشتيی 
لە  نزیککەوتنەوە  بە  ئەدەب  پایەکانی  لە  دوورکەوتنەوە 
زانستی تەصەووف و بەئاشنابوون لە ئەوینی عاریفان 
مرۆڤەکان لە ناخیاندا بێگومان ئەدەب بەرجەستە دەبێت 
و کۆمەڵگا ئاسوودە و بەختەوەر دەبێت و دوور دەبێت 
لە ڕق و ئاشووب و کوشتار و ملمالنێی ڕامیاری قێزەون.
پاشەڕۆژدا  لە  مرۆڤ  ڕزگاربوونی  حەوتەم: 
بە پەیڕەوکردنی سێ بنەمای سەرەکی دەبێت کە 
بنەماکانی  2ـ  بنەماکانی ئەسڵی دین.  1ـ  لە  بریتین 
فەرعی دین. 3ـ بنەماکانی ئیحسان، واتە موراقەبەی 
فەرعی  و  ئەسڵ  چەمکی  هەردوو  لە  پەروەردگار 
زانستی  بە  ناوبراوە  موراقەبەیەش  ئەم  دیندا، 

تەصەووف وەک زانایان باسیان کردووە)5(.
ئەڵبەتە ئیمان و ئیسالم و ئیحسان سێ زاراوەی 
فەرموودەن وەک لە فەرموودەی سەحیحدا بە دەق 
حەدیسی  بە  ناسراو  فەرموودەکەی  لە  چەسپاوە 

جوبرەئیل، کە لە هەردوو سەحیحدا هاتووە.
تەصەووف  زانستی  سەرچاوەکانی  هەشتەم: 
بریتین لە: 1ـ قورئانی پیرۆز. 2ـ سوننەتی پێغەمبەر 
4ـ  اللدنی(.  )العلم  لەدووننیی  زانستی  3ـ  )د.خ(. 

ڕێڕەوی پیاوچاکان. 5ـ عەقڵی کامڵی عاریفان.
نۆیەم: زانستی تەصەووف لە سێ بەشی سەرەکی 
پێکدێت: 1ـ پلەکان )مقامات(. 2ـ حاڵەتە ویژدانییەکان 
کە زۆربەی  )المصطلحات(.  زاراوەکان  3ـ  )االحوال(. 
لەوانە:  کردوون،  بۆ  ئاماژەیان  تەصەووف  زانایانی 
القاسم  ابو  القلوب(یدا،  )قوت  لە  المکی  طالب  أبو 
)احیاء  لە  غەزالی  ئیمامی  )الرسالة(یدا،  لە  القشیری 
علوم الدین(یدا، أبو نعیم االصفهانی لە )حلیة األولیاء(
الصرفیە(یدا،  )طبقات  لە  السلمی  عبدالرحمن  أبو  یدا، 
ئیمامی  الصوفیە(یدا،  )طبقات  لە  المناوی  الدین  زین 

سیوگی )جالل الدین( لە )تأیید الحقیقە العلیە(یدا. 
دەیەم: زانستی تەصەووف بە چەندین پلەوپایەی 

مەعریفی و چەشتندا سالیک و خوداناس و ڕێبواری 
ڕێگای خوداناسین تێدەپەڕێنێت.

لە  بریتییە  زانستەدا  لەم  مەقام  و  پایە  یەکەم 
مەقامی )تەوبەکردن( و دوا مەقام و پلە بریتییە لە )بە 
بەندەی خوا وەرگرتن( )العبودیه (یە، واتە ئەو پایەیەی 
کە خودا عەبدەکەی خۆی بە عەبدی خۆی وەرگرتبێت، 
هەربۆیە  خوداناسیندا،  لە  پایەیە  بەرزترین  کە 
خۆشەویست )د.خ( ئەو نازناوەی لە هەموو نازناوێکی 
عەبدی  بە  گەورە  خودای  کە  بووە،  خۆشتر  پێ  تر 
خۆی ناساندبووی لە سەرەتاکانی سوورەتی )الکهف( 

و )اإلسرا و(دا، )6( هەروەها پێغەمبەرانی تریش.
بە  خۆمان  هەموومان  کە  ئەمەیە  ڕاستییەکە 
بەندەی خودا دەزانین، بەاڵم چەند لە ئێمە لەالی خودا 
وەرگيراوە بە بەندەی ڕاستەقینە؟! زانستی تەصەووف 
الی  وەرگیراوی  کە  پلەی  بەو  دەگەیەنێت  مرۆڤەکان 
خودا بێت، هەروەها لە ڕۆشنایی چراخانی پێغەمبەرەوە 

)د.خ( دڵ و دەروونی ڕۆشن بکاتەوە)7(.
یازدە: سێکوچکەی تەصەووف بریتییە لە )الذكر 
والفکر والشکر( واتە یادی پەروەردگار بە ئاشكرا 
بۆ  دروستکراوەکانی  لە  بیرکردنەوە  پەنهانی،  و 
سوپاسگوزاری  تەواو،  یەکتاپەرستی  بە  گەيشتن 

خودا لەسەر نیعمەتەکانی.
-----------------------

پەراوێزەکان
1ـ الوجیز فی أصول الفقه، د. عبدالکریم زیدان، ص9.

2ـ حواشی القاضی زکریا األنصاری على الرسالة القشیریە فی 
علم التصوف، ص7، وحقائق عن التصوف للشیخ عبدالقادر عیسى، 

ص9 ـ 10.
د.   ،80 النورسی، ص77ـ  سعید  الزمان  بدیع  الحقیقە  أنوار  3ـ 
مێژووی  بەدرێژایی  تەصەووف  ئەهلی  جیهادی  موفتی:  حه سه ن 

ئیسالمی، ل64ـ 65. 
4ـ تەصەووف چییە؟ ئەمین شێخ عالءالدین نەقشبەندی، ل87.

البن  نستعین  وإیاک  نعبد  إیاک  منازل  فی  السالکین  مدارج  5ـ 
قیم الجوزیە 478/2. هەروەها پێگەی زانستی تەصەووف لە بازنەی 

ئایینی پیرۆزی ئیسالمدا )دانەر( د. حسن موفتی ، ل25. 
6ـ سوره  الکهف، ئایەتی )1(، سوره  اإلسرا و، ئایەتی )1(. 

7ـ المتفد من الضالل لإلمام الغزالی، ص49ـ 50.
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عیرفان

ۆڕاوەکاندا
هانبینەگ

لەسێبەریجی

سەلمان نادر  

ى  ڤێتێرنه رى. 
. به كالۆريۆس له  پزيشك

له دايكبووى هه ڵه بجه ، 1977

به كالۆريۆس له  زانسته  سياسييه كان. خاوه نى كتێبێكى چاپكراو و 

بۆ  هه ژانە 
ناوه ندى  به ڕێوه به رى   

كۆڵينه وه يه .
لێ و  وتار  ژماره يه ك 

 مه عنه وييه ت.
فيكر و

دەکات پۆلێن ئایین کە پێبکەیین
دەست تاییەوە

سەرە نبەندیە
پۆلێ لەو گەر

ئە

بابەتە 
ینەکاندا

ئای مێژووی لە ئەوا
تەریقەت، و شەریعەت و حەقیقەت

بازنەی بۆ

کەمبەشێکی
گوقورساییخۆیانبوون،بەچەشنێکالنی

فانییەکانهەڵگریسەن
عیر

ئەمەنەک
ونەتەوە،

ەکاندانوسرا
عیرفانیی

یبابەتە
یاتیئایینلەژێرسێبەر

گەورەیئەدەب

ڵکوئەو
هەیە،بە

فانیانەیان
وڕەنگیعیر

تەوەکەشوناس
نەدەگرێ

ەوبابەتا
ەتەنهائ

ب

بوحامیدیغەزالی
اییندانوسراون،ئە

انیدیکەیئ
لەبوارەک

گرێتەوە
بابەتانەیدیکەشدە

بەری بە ە
بکاتەو ح

ڕۆ دوبارە
کردووە 

ئەوە سەر
لە کاری قوڵی

بە الدین( لوم
)احیاءع ە

ل

خیرەیە،
فیقهولئا

تداوەکە
وڕۆحەیانلەدەس

ەوەوەئە
ەلەدیدیئ

ندا،چونک
ەکانیدی

زانست

وەدەکرێت،
ەڕوونیهەستبە

ڕابردووب
سادەلەچەندسەدەی

وەیەکی
وردبوونە

بەاڵمبە

شپێدەچێت
دا،ئەمە

ەدەبیاتە
نیئەوئ

ێکیفراوا
لەناوبەش

کردووە
عیرفانپاشەکشەی

ڤەولە
حانییەکەیمرۆ

قوڵوڕۆ
کەبکوژیدیوە

ۆدێرنەوە
یپەیوەستببێتبەم

بەشێک

نگیپێویستی
کیدیکەسە

عریفەیە
ڕوژمارەهیچمە

گەلەمەعریفەیب
ەکەیداج

هەمبان

یەوەکە
ەڕووکاری

عەقاڵنیی
دینییە

وتەوژمە
یپەیوەستببێتبە

کیدیکەش
نییە،بەشێ

کاتەوە،
کاڵتردە

ئایینەکان
مانییەکەی

دیوەئاس
تیفیزمو

اییپۆزە
ڕیارێکیخۆڕ

بووەتەک

انییەوە
جۆرەک هەموو

بە سەلەفیەت
تەوژمی

ێزبوونی
بەه ئەوانەشدا هەموو

لەگەڵ

رفانیەکانداوە.
ەبابەتەعی

یکاریگەریل
گورزێک
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ئەگەر ئێمە بمانەوێت بۆ سەرهەڵدانی عیرفان لە 
مێژووی مرۆڤایەتیدا بگەڕێین ئەوا دەتوانین بڵێین 
لە بەراییەکانی مێژووەوە لەنێو مرۆڤدا باوەڕبوون 
بە هەبوونی پانتایی پیرۆز و توانای پەیوەستبوونی 
مرۆڤ بەو پانتاییەوە بابەتیکی بەرباڵو بووە، ئەڵبەتە 
کەم نەبوون ئەو مرۆڤانەش ڕەتی هەبوونی پانتایی 
بەو  پەیوەستبوون  لێرەشدا  و  کردووە  پیرۆزیان 
پانتاییەوە بێ مانا دەرکەوتووە، ئەوانەی باوەڕیان 
بەهەبوونی پانتایی پیرۆز هەبووە هەوڵیانداوە تەقە 
لە ده رگای ئەو هەرێمە بدەن کە بەالیانەوە هەرێمی 
ڕۆح بووە و ژیان و جیهانی ماددە وایکردوە ونی 
ئالێرەوە دەکرێت دەیان شاکاری مەزن بۆ  بکەن. 
بەو هەرێمەوە  پەیوەستبوون  چیەتیی و چۆنیەتی 
لە ئەدەبیاتی ئایینە ئاسمانییەکاندا بونیان ببێت کە 
لە هەنگاو و قۆناغ و سلوکی گۆزەر بەرەو خوایان 
نیشاپوری  عەتاری  الطیر(  )منطق  کۆڵیوەتەوە، 

دەکرێت نمونەیەکی ڕوونی ئەم بوارە ببێت. 
دەبێت دان بەو ڕاستییەدا بنێین لە شارستانیەت 
و کەلتوورە جیاوازەکاندا ناوی جیاوازی هەبووە، 
عیرفانی  چەمکی  ئیسالمیدا  شارستانیەتی  لەناو 
گەورە  ناوی  نێوەندەشدا  لەم  کراوە،  تەوزیف  بۆ 
عیرفانێکی  کە  غەزالیەوە  لە  هەیە  بونیان  دیار  و 
مەوالنای  تا  کردووە  تەنزیر  سەنتەری  خەوف 
بووە،  عیشقگەرایی  عیرفانی  ڕێبەری  کە  ڕۆمی 
تیۆری  قوڵی  بازدانێکی  کە  عەرەبیەوە  ئیبن  لە 
تا حەالج کە ڕەمزی  ئاراوە  بوارەدا هێناوەتە  لەم 
قوربانیی و باوەڕبوون بووە بە بیروباوەڕی خۆی، 
لە تەریقەتە تەسەوفییەکانەوە تا عیرفانێکی بێشێخ 
هەموویان  وەیسیانە،  تەریقەتی  دەوترێت  وەک 
و  کردووە  گەشەیان  ئیسالمیدا  جیهانبینی  لەناو 
ئایا  ئاراوە،  دێتە  پرسیارێک  ئالێرەوە  لەدایکبوون، 
ئیسالمی  عیرفانی  چیە  گوتارە  ئەو  سروشتی 
پەیوەستە  تەنها  پاشەکشەکەی  ئایا  هەڵیگرتووە، 
پێکردن،  ئاماژەمان  دەرەکیانەوە  کارەکتەرە  بەو 

لەناویدا  ئەم مەنزومەیە کە عیرفان  یان سەراپای 
گەشەی کردووە کۆتایی هاتووە و دەبێت جۆریکی 
بەپانتایی  پەیوەستبوون  تری  ستایڵێکی  و  تر 
بتوانێت سەرنجی  تاوەکو  بکرێت  تەرح  پیرۆزەوە 
تا  النەیەک  ببێتە  و  ڕابکێشیت  سەردەم  مرۆڤی 
مرۆڤی ماندووی سەردەم لە سێبەریدا سەرخەویک 

بشکێنێت.

مەعریفەلەمێژوودا:
بنەمای  وەک  گادامێر  خااڵنەی  لەو  یەکێک 
لەوەی  بریتییە  پێدەدات  ئاماژەی  تێگەشتنناسی 
مرۆڤ کوڕی ئەو مێژووەیە لەناویدا لەدایک دەبێت 
و  ئیسالمیی  عیرفانی  ئالێرەوە  دەبێت،  گەورە  و 
لەناو  مونەزیرەکانی  و  ڕێبەر  زۆری  بەشێکی 
هەڵگری  کە  لەدایكبوون  مێژوویەکدا  مناڵدانی 
شوناس و جیهانبینی و پێشگریمانەی خۆی بووە، 
بەدیهیاتدا  کۆمەڵێک  لەگەڵ  پەنجەیان  و  دەست 
مەعریفەی  بەکۆی  گونجاوبوون  نەرمکردووە 
سەردەمی خۆیان، بۆیە ئەگەری دوبارەبوونەوە و 
کۆپیکردنی ئەو ئەزمونە بۆ ناو سیاق و سستمێکی 
و  دورە  ئەگەرێکی  مەعریفە  و  مێژوویی  تری 
خوازیاری ئەوەیە ئێمە بزانین کوێی عیرفانزادەی 
ئەو سیاق و ژینگەیەیە و کامە بەشی عیرفانیش 
بەکورتی  ئاسمانییەکەیە،  دیوە  ئیلهامی  و  شهود 
عیرفان  وێنەکەی  بەشی  کامە  بزانرێت  دەبێت 
کامە  و  ڕەنگین  بێ  جیهانی  وێنەکانی  گێڕانەوەی 
بەشیشیان گواستراوەی دونیا ماددییەکەی ئەوانە، 
ئەمه ش تەنها بۆئەوەی دونیای کەس جلی ئاسمان 
نەپۆشیت و هیچ مێژوویەک وەک بان مێژوو خۆی 
هەندێک  بۆ  دەست  ئێمە  ئالێرەوە  نەکات،  نمایان 
پێمانوایە  کە  دەبەین  تایبەتمەندی  و  خەسڵەت 
بوونی  زەمەنی  زادەی  بەڵکو  نین،  گەردوونی 
دەبێت  نوێدا  عیرفانی  لە  پێشمانوایە  عیرفانن، 

زەمەنی ئەمڕۆ جێگایان بگرنەوە.



ژماره )16(
نیسانى 2018

     138  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
یەکەم/عیرفانلەناوشارستانیەتێکییاخیدا:

هاوکاتی  ئیسالمی  عیرفانی  فۆرمەڵەبوونی 
بێگومان  ئیسالمییە،  شارستانیەتی  شکۆی  غرور 
بە  شارستانیەتیش  شکۆی  بۆنی  و  غرور  ڕەنگی 
لەنێو دێڕی شیعرەکانی عاریفاندا هەستی  ڕوونی 
پێدەکرێت، ئەمەش یەکێکە لەو عەرەزیاتانەی لەگەڵ 
دیوە تەعالیەکەی عیرفانی ئیسالمدا شێلراوە و بە 
ئاسانی ناتوانرێت لە عیرفانی کالسیک جیابکرێتەوە، 
شکۆی  دۆخی  ئەمڕۆ  دۆخی  لەکاتێکدا  ئەمە 
چیرۆکه کانی  گێڕانەوه ی  بۆیە  نیە،  شارستانی 
نیە  ئاسان  لێیان  تێگەشتن  شکۆی شارستانیەتێک 
و تەعبیر نین لە حاڵی مرۆڤی ئەمڕۆ، گواستنەوەی 
ناتوانێت  نەک  نوێ  عیرفانی  بۆ  هەناسەیە  ئەو 
خزمەت بکات، بەڵکو دەرهاویشتەی نەرێنی هەیە، 
ئەمە تەنها بۆ عیرفان دروست نیە، بەڵکو بۆ فیقهیش 
فیقهی  دروستە،  عەقیدەش  زانستی  بۆ  دروستە، 
ئیسالمی بۆ دەوڵەتی ئیمپراتۆریەت نوسراوەتەوە 
و  جێناگریت  نەتەوە  دەوڵەتی  بۆ  گواستنەوەی 
ئیقبالی  بۆیە  دەوڵەتە،  ئەو  بااڵی  بۆ  لەنگە  جلیکی 
الهوری وەک عاریفێکی ئەسیل بە خێرایی دەتوانێت 
ئەم عەرەزیاتە دەرک بکات و لەبری عیرفانی غرور 

سەنتەر تێزێکی تری عیرفانی پێشنیار دەکات.
بنەڕەتیە  خاڵە  ئەو  لەسەر  جەخت  دەمانەوێت   
بابەتی  دەدوێن  لێیان  ئێمە  ئەمانەی  بکەینەوە 
واتە هەواڵدانن  ئیسالمیدا،  عیرفانی  لەناو  عەرەزیاتن 
ژیاون  لەناویدا  عاریفەکان  مێژووییەی  مەعریفە  لەو 
نەک گێڕانەوەی ئەزمون و چیرۆکی عروج، ئەمان ئەم 
زمانەن حیکایەتەکانی شهودیان پێگێڕدراوەتەوە نەک 
خودی داستانەکان. بۆیە بەڕوونی دەڵێن گۆڕانکاری 
کۆمەاڵیەتی  دۆخی  ئاراوە،  هاتونەتە  مەعریفی  قوڵی 

شارستانی گۆڕاون، بۆیە ئەمانەش دەبێت بگۆڕێن.
عیرفانی  قۆناغانەی  ئەو  پێدا  ئاماژەمان  وەک 
بووە  قۆناغانە  ئەو  بووە  چڵەپۆپەدا  لە  ئیسالمی 
ئەوەی  بووە،  بەهێزیدا  لە  ئیسالمی  شارستانیەتی 
نەخۆشيیە  کردووە  شارستانیەتەکە  لە  هەڕەشەی 

بۆیە  بوون،  باوەڕدار  مرۆڤی  ناوەکيیەکانی 
زۆرترین جەخت لەسەر ئەوە بووە مرۆڤی قارەمان 
زاڵ  خۆیدا  ناخی  بەسەر  بتوانێت  مرۆڤەیە  ئەو 
ببێت، تەنانەت بە جیهادی ئەکبەریشیان ناساندووە. 
باسکردن لەو فەرمودەیە کە پێغەمبەر)د.خ( کاتێک 
جیهادی  لە  فەرمویەتی  گەڕاوەتەوە  جیهاد  لە 
گەورە،  جیهادی  بۆ  دەچین  گەڕاینەوە  بچوکەوە 
لەناو  بەرباڵوبووە  موتەسەویفەدا  لەناو  هێندەی 
لەم ڕووەشەوەیە  بەرباڵونەبووە، هەر  فەقیهەکاندا 

مەوالنای ڕۆمی دەڵێت: 
ای شهان کشتیم ما خصم برون

ماند خصمی زوبتر در اندرون
گەلۆ ، لەناومان برد دوژمنی دەرەکی، ئاسانتر 

لە نەیاری بەدی ناوەکی 
کۆتایی  لە  تا  دەبێت  بەردەوام  ئەوەش  لەسەر 

شیعرەکەدا دەڵێت:
سهل شیری دان که صفها بشکند
شیر آنست آن که خود ڕا بشکند

بەرامبەرەکانی  ڕیزی  شمشێر  بۆ  ئاسانە 
خۆی  لەوێدایە  شمشێر  گەورەیی  بشکێنێت، 
بشکێنێت، بەاڵم ئایا لەمڕۆدا شارستانیەتی ئیسالمی 
لەو دۆخە شکۆدارەیدایە، یان نا، ئالێرەوە بۆ ئەمڕۆ 
لە دوا پنتی داهزراویدایە،  شارستانیەتی ئیسالمی 
الواز  هێنده   مێژوویدا  قۆناغێکی  هیچ  له   پێناچێت 
عاریفانەی  ئەو  وایکردووە  ئەمەش  بووبێت، 
عیرفانین  قوڵی  و  ڕەسەن  ئەزمونێکی  خاوەنی 
عیرفانی  ئەولەویەتی  بۆ  ببێت  تریان  ڕوانینێکی 
پێمانوایە  کە  الهوری،  ئیقبالی  ئەوانەشدا  لەناو 
فەتوەتگەراییە،  عیرفانی  گەورەی  نوێنەرایەتیيەکی 
ئاخر عیرفان لە ڕابردووشدا تەنها جۆرێک نەبووە، 
و  بووە  عاریف  لەوەدا  نەقشبەندی  مەوالنای 
بووە،  فەتوەتگەرایی  ڕەمزی  و  هەبووە  هەیبەتی 
ئیقبال چونکە ئاگاداری دۆخی جیهانی بووە زەقتر 
فەتوەت و نەعرەتەی تەکبیری تێدا دەردەکەوێت، لە 

وەاڵمی شیعرە بەناو بانگەکەی مەوالنای ڕۆمیدا:
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بنمای ڕخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

بڵێت
تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

با من میا که مسلک شبیرم آرزوست
ئارەزووە،  شمشێرم  و  خەنجەر  و  ڕم  و  تیر 

لەگەڵ مە ڕێبازەکەی حوسەین ئارەزووە
از بهر آشیانه خس اندوزیم نگر

باز این نگر که شعله در گیرم آرزوست
پوشدروستکراوم،  لە  هێالنەی  بۆ  مەڕوانە 
تەماشامکە کە کڵپەی ڕووبەڕووبوونەوەم ئارەزووە.

گفتند لب ببند و ز اسرار ما مگو
گفتم که خیر نعره تکبیرم آرزوست

ئێمەوە  نهینی  لەبارەی  و  دابخە  دەم  وتیان 
مەدوێ، وتم نەخێر نەعرەتەی تەکبیرم ئارەزووە.

لەم بەیتانەوە بە ڕوونی هەست بەوە دەکرێت کە 
ئیقبال وەک دیارترین و بەجەستەترین عاریفانی ئەم 
دوژمنە  کردووەتە  تیری  نوکی  ڕوونی  بە  سەردەمە 
دەرەکیيەکان و نەعرەتەی تەکبیر و كڵپەی دەرگیر و 
ئەو  بەالیەوە  شمشێر  ئارەزووە.  ڕووبەڕووبونەوەی 
شمشێرەیە  ئەو  بەڵکو  بشکێنێت،  خۆی  نیە  شمشێرە 
دەکرێت وەک  ئەمە  بدات،  بەرامبەر  ڕیزەکانی  بە  دڕ 
تەماشا  عیرفانی  ڕووگەی  دوو  ڕوونی  جیاوازیيەکی 
پشت  چیرۆکی  و  عیرفانن  هەردووکیان  بکرێن، 
پەردەکانی چاو دەگێڕنەوە، بەاڵم دوو ڕوانینی جیاواز 
جیاواز، دوو وێنەی تەواو لێک دورمان بیر دەهێننەوە.

دووەم/ئیرادەلەبەرامبەرفەناوە:
لە خاڵی شارستانیەتی یاخیدا ئاماژەمان بەوەدا 
عەرەزیاتەکانی عیرفان بەشێک نین لە عیرفان، واتە 
بەشێک لە ئەدەبیاتی عیرفانی بریتین لە مەعریفەی 
پیرۆزەوە،  پانتایی  لەبارەی  هەواڵدان  نەک  ڕۆژ 
بۆبراو  پەنا  ڕەمزی  و  دەربڕین  و  زمان  واتە 
دیاریکراون  زەمەنێکی  مەعریفەی  دەرهاویشتەی 
بەبێ ڕەچاوکردنی ئەو گۆڕانکاریيانەی لە مەعریفەی 

بەبێ  بڵێین  ڕاستر  یان  ئاراوە،  هاتونەتە  مرۆییدا 
داڕێژانەوەی عەرەزیاتی عیرفان بەرمەبنای گۆڕاو 
پەیامی  ناتوانرێت  سەردەم  نوێیەکانی  دراوە  و 
خودی و هەواڵە وەدەس هاتووەکانی پانتایی پیرۆز 
بگەیەنرێت بە مرۆڤەکان، یەکێک لەو عەرەزیاتانەی 

دیکە باسی ئیرادەی مرۆڤە.
بەوردبوونەوە لە ئەدەبیاتی عیرفانی بە ئاشکرا 
عاریفان  زۆرینەی  الی  دەردەکەوێت  بۆ  ئەوەمان 
پێویستە  خوا  بە  کۆتا  بێ  ئیرادەیەکی  پێدانی  بۆ 
ئیرادەی مرۆڤ سفر بکریتەوە، لەوانەیە هەندێکیان 
نەکردبێت،  ئیرادەیان  هەبوونی  زەمی  ڕاستەوخۆ 
بەاڵم سەنایەکی بێپایانی ئەو دۆخەیان کردووە کە 
لە ئەنجامی لەدەستدانی ئیرادەوە بۆ مرۆڤی عاریف 
هاتووەتە ئاراوە، بۆ نمونە مەولەوی تاوگۆزی بەم 

چەشنە سەنای ئەو دۆخە دەکات: 
هام ڕەفیقم دەرد، هام سوحبەتم کۆس

وێم جە ویم خاڵی، مەوج مدەو جە دۆس
 یەکێک لەو چەمکانەی بەوردی تەعبیر لە دۆخی 
لەدەستدانی ئیرادە دەکات بریتیيە لە چەمکی فەنا 
ئەگەر چەند بەیتێکی ئەدەبیاتی عیرفانی بخوێنینەوە 
بە ڕوونی دەرمانی فەنا لەسەر ڕەچەتەی تەبیبی 
خۆبەشتزانینی  چارەکردنی  بۆ  نوسراوە  عاریف 
چواندنێکی  مەحوی  خودادا،  بەرامبەر  لە  مرۆڤ 

سەیری هەیە، لەمبارەیەوە و دەڵێت:
وتی مەحوی من و تۆ ئافتاب و سایە تیمسالین

جەنابی من کە دەرکەوتم، ئەبێ تەشریفی تۆ بڕوا
........

کە دڵ دەتویتەوە بۆ تۆ، دەکەی ئەو ڕۆژە تۆ بڕوا 
کە خۆ دەرخەی وەکو خۆر، دڵ وەکو شەونم لە خۆ بڕوا
مەحویدا  لە  تەنها  بە  ئیرادە  نەمانی  بابەتی 
دیکە  عاریفانی  زۆرینەی  بەڵکو  ناکرێتەوە،  کورت 
کردووەتەوە،  ئەمە  لەسەر  جەختیان  ڕوونی  بە 
ناو  چەمکەکانی  بۆ  عیرفانیان  تەفسیری  تەنانەت 
ئایین کردووە بە پەیوەستکردن بە نەمانی ئیرادەوە، 
بۆ نمونە بابا تاهیری هەمەدانی شیرک پەیوەست 
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دەکاته وە بە هێشتنەوەی ئیرادەوە:

مو آن دلدادە یکتا پرستم 
کە جام شرک و خودبینی شکستم

کەسێک  وەک  الهوری  ئیقبالی  بەرامبەردا  لە 
نەرم  نویدا  سەردەمی  لەگەڵ  پەنجەی  و  دەست 
دۆخە  لەو  ڕقلێبونەوە  ئاستی  تا  بێزار  و  کردووە 
هیندستاندا  لە  تەسەوفەوە  بەناوی  مردوییەی 
شۆڕشگێر  عاریفێکی  وەک  بەرباڵوبووە، 
ئیرادەی  دەستخستنی  بۆ  پێیوایە  دەردەکەوێت  
بەڵکو  بخرێت،  ئیرادە  لە  مرۆڤ  نابێت  نەک  خودا 
بکات،  ئیرادەیە  ئەو  نوێنەرایەتی  بتوانێت  دەبێت 
بۆیە ئەسراری خودا ئیقبال سەراپا قسەکردنە لەو 
نهێنیانەی لە ناخی مرۆڤدا بوونیان هەیە و پێیوایە 
نەک نابێت عیرفان مرۆڤ پاسیڤ بکات، نەک نابێت 
ئەو  بەرگەی  بۆئەوەی  موسەکینیک  ببێتە  عیرفان 
بەڵکو  مرۆڤ،  بە  نین  کە شایستە  بگرێت  ئازارانە 
و  بچڕێ  ڕووبەڕووبوونەوە  نەعرەتەی  دەبێت 

لەبارەی ئیرادەوە دەڵێت: 
انکار حق نزد موال کافراست

انکار خود نزد من کافرتراست
 

سێیەم/ئەنتۆلۆجیایئەفالتونی:
لە سەرەتاشەوە ئاماژەمان بەوەکرد، کە عیرفانی 
بنەڕەتدا  لە  کە  وەرگرتووە  خەسڵەتێکی  ئیسالمی 
عەرەزیاتن بۆ خودی شهود و بینینە عیرفانیيەکان، 
جیهانبینیەکاندا  لە  گۆڕانکاری  لەگەڵ  بۆیە 
کالسیکەوە  عیرفانی  بەسەر  قوڵی  دەرهاویشتەی 
بەجێهێشتوە، لە هێرمنۆتیکادا بەتایبەتی پاش شالیر 
ئەوەی  بەرەو  هەیە  بەهێز  ئاڕاستەیەکی  ماخەر 
بەرکاریگەرە  مرۆڤ  تەفسیری  و  تێگەشتن  کە 
چاوەڕوانیيەکانی،  و  پێشگریمانە  و  جیهانبینی  بە 
پێدەچێت لێرەدا دەرفەتی ئەوەمان نەبێت بچینە ناو 
ئەو بابەتەوە و تەنزیری بۆ بکەین، ئەوەندە نەبێت 
قوڵی  بە  جیهانبینیانەی  ئەو  سەر  دەخەینە  تیشک 
لە هەناوی عیرفانی ئیسالمیدا دەرکیان پێدەکرێت.

ا- جیهانی سێبەر
یەکێک لەو جیهانبینیانەی لە عیرفانی ئیسالمیدا 
تەماشاکراوە  بەدیهیاتیک  وەک  ڕابردوودا  لە 
جیهانبینی  لە  بریتيیە  دوبارەبووەتەوە  زۆر  و 
فۆرمدا  تیۆریات  چوارچێوەی  لە  کە  ئەفالتونی 
لەسەر  تیۆریایە  ئەو  ناوەڕۆکی  بووە،  بەیان 
پشت  جیهانی  بۆ  وجودە  دابەشکردنی  بنەمای 
هەستەکان و جیهانی هەستەکان، بەرمەبنای ئەم 
یەک  خودانی  جیهانی  دوو  ئەم  دابەشکردنەش 
ئاست و بڕ لە حەقیقەت نین، بەڵکو ئەو بەشەی 
وجود کە ئێمە لە ڕێگەی هەستەکانمانەوە دەرکی 
لەبەرگیراوەی  و  ناحەقیقیيە  جیهانێکی  دەکەین 
بۆ  ناتەواو،  بەشێوەی  حەقیقیەکەیە  جیهانە 
پەنا  بابەتە  لەم  ئەفالتوون  وردی  تەعبیرکردنی 
ئەشکەوت،  چەمکی  کردنی  تەوزیف  بەر  دەباتە 
بۆئەوەی پێمان بڵیت جیهانی هەستەکان جیهانێکی 
لەسەر  تەنانەی  ئەو  سێبەری  وەک  ناواقیعيیە، 
ئەگەر  دەردەکەن،  ئەشکەوتەکە  دیواری  ڕووی 
ئەم  بەڕوونی  عیرفانی  ئەدەبیاتی  لە  وردببینەوە 
دنیا  بەچەشنێک  پێدەکەین،  هەست  ڕەنگدانەوەیە 
سێبەرێک زیاتر نیە و هۆگربوون بەو سێبەرەوە 
ئەو  هەموو  مرۆڤەیە،  ئەو  الوازی  دەرخەری 
پەیوەستی  کە  بیرکردنەوانەش  و  تێگەشتن 
مرۆڤ دەکەن بەو سێبەرانەوە بە حەقڵی جوزئی 
ناوبراون، ئەمە جگە لەوەی زۆر زەمکردنی دنیا 
لەوانەیە  هەرچەندە  پێدەکریت،  هەستی  قوڵی  بە 
ناو  خزابێتە  و  بێت  زاهیدانە  ڕەهەندێکی  ئەمە 
بینینە  کۆی مەنزومەکەوە نەک لە خودی شهود 
و  دەرککردن  بۆ  کەوتبن،  چنگ  عیرفانیيەکانەوە 
بینین ئەو جیهانبینیە ئەفالتونيیە لەناو ئەدەبیاتی 
عاریفێک  هەر  ئاساییە  ئیسالمیدا  عیرفانی 
بە  ڕوونە  هێندە  بابەتەکە  چونکە  هەڵبژێردرێت، 
لە  تاوگۆزی  مەولەوی  پێدەبرێت،  پەی  ئاسانی 
بابەتە  بەم  ئاماژە  ڕوونی  بە  خوادا  بەرامبەر 

دەدات و دەڵیت: 
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ئەی گرد مەوجودێ، جەتۆ گرد مایە
مەوجود هەر تۆنی ماسیوا سایە

لە  نیە  ڕیزپەڕ  شیعرێکی  تەنها  ئەمە  ئەڵبەتە 
شیعرەکانی مەولەویدا، بەتەنها خەسڵەتی شاعیرێکی 
عیرفانیش نیە، بەڵکو سەراپای ئەدەبیاتی عیرفانی 
ڕوونی  بە  شیعرەش  لەو  بەوردبوونەوە  تەنیوە، 
لە نێوان  هەست بە جیاوازیيەکی ڕادیکاڵ ناکرێت 
ئەو دنیابینیەدا کە ئەفالتوون ئیدعای دەکات و ئەو 
دنیابینیەدا کە مەولەوی تاوگۆزی بەیانی کردووە، 
بوونە  ڕەنگدانەوەی  و  سێبەر  وجود  هەموو 
حەقیقیەکەیە و تەجەالی نوری زیوینی خودایە لە 
ئاستەکانی وجوددا، هەر ئاستێک بەپێی وەستانی 
صعودیدا،  قەوسی  و  نزولی  قەوسی  بازنەی  لە 
ئەگەر ئێمە لە مەولەوی تاوگۆزيیەوە بڕۆین بەرەو 
بەهەمان  مەوالناش  دەبینین الی  ڕۆمی  مەولەوی 
شێوە چەمکی سێبەر دەردەکەوێتەوە لە وێناکردنی 
لەو  ڕەخنە  کاتێک  ئەوەش  ڕەنگدەداتەوە  جیهاندا 
ڕاوچیە دەگرێت نیشانەی لە سێبەر گرتووە و دڵی 
غافڵ  دەڵێت  پێمان  مەوالنا  ئالێرەوە  خۆشە،  پێی 
ئەسڵی  لێدەکات  واتان  سێبەرەکانەوە،  بە  بوون 

خولقێنەری سێبەرەکانتان لەیاد بچێت.
همچو صیادی که گیرد سایه ای
سایه کی گردد ورا سرمایه ای

مرۆڤەکان،  نوێدا  سەردەمی  لە  بەرامبەردا  لە 
مەعریفيی  ڕیالیزمی  ناکەن،  قەبوڵ  جیهانبینیە  ئەم 
و پۆزەتیڤیزم و عەقاڵنیەتی ڕەخنەگران، بەرمەبنای 
ئەو دیدە دامەزراوهن کە بوون، خاوەنی وجودێکی 
لە  بکرێت،  فەرامۆش  ناتوانرێت  و  حەقیقيیە 
بەوە  هەست  واقیعیش  بەشێوەیەکی  بەرامبەردا 
لەگەڵ  زەویدا  لەسەر  زۆر  مرۆڤگەلێکی  دەکرێت 
بێت،  سێبەر  جیهانە  ئەم  وانیە  باوەڕیان  ئەوەشدا 
ونبوەکەی  هەرێمە  بەدوای  گەڕانن  هێشتا سەرقاڵی 
ڕۆحیاندا، ئەمەش پێمان دەڵێت دەکرێت مرۆڤ لەناو 
ئەو  بۆ  هەبێت  تەفسیری  مۆدێرنیشدا  وجودناسی 
هەرێمە، دەکرێت بێ بچوککردنەوەی زەوی بیرمان 

ئەو  ئەگەر  ئەڵبەتە  ببێت،  ئاسمانیش  گەورەیی  الى 
جیهانبینە گۆڕانکاری تێدا نەکرێت ئاسان نیە بتوانرێت 
لەگەڵ ژینگەی مۆدێرنەدا عیرفان باسی لێوە بکرێت.

ب- لە فرەییەوە بەرەو وەحدەت:
بەسەر  ئەفالتوون  ئەنتۆلۆجیای  ڕەنگدانەوەی 
کە  ناوەستێتەوە  لەوێدا  ئیسالمیيەوە  عیرفانی 
تەنها  باسی سێبەر و سایە بێت، بەڵکو بەشێکی 
ئیلهام  لەوێوە  ئێمە  عیرفانی  جیهانبینی  لە  دیکە 
لەناو تێکست و دنیابینی ئیسالمیشدا  وەردەگرێت 
هەم لە چوارچێوەی فەلسەفەی ئیشراق و هەمیش 

لە قواڵیی تێکستی عیرفانیدا خۆی بەیان دەکات. 
بۆیە لێرەدا ئێمە ئەگەرچی بە سەرە قەڵەمێکیش 
و  جیهانبینیيە  ئەو  ناو  بۆ  دەهاوین  پەل  بێت، 
هەردووالوە  لە  کثرت(  و  )وحدت  چەمکی  هەردو 

وەردەگرین بۆ لەسەر دووان.
ئەفالتون لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا بۆچی کاتێک 
مرۆڤدا  جەستەی  لە  بەشێکیان  دابەزیوە  نەفس 
جێگیر بوون و بەشێکی دیکەشیان ئاژەاڵن، وەاڵمێک 
بااڵ  ئیسالمدا  عیرفانی  لەناو  دواجار  کە  دەداتەوە 
دەبێت و بەری جۆراوجۆر دەگرێت، ئەویش بریتيیە 
دەرکی  فرەیی  لە  بتوانێت  نەفسەیان  ئەو  لەوەى 
پرۆسیسی  یەکێتی  بە  بگوازێتەوە  هەستەوەریيەوە 
بتوانێت حەقیقەت  نەفسەی  ئەو  واتە  )تعقل(  عەقڵی 
دەبێت،   جێگیر  مرۆڤدا  جەستەی  لە  ئەوا  ببینێت 
لەسەر  تێڕوانینە  ئەم  بڵێين  ئەوە  دەبێت  ئەڵبەتە 
دابەزینی  لەوانە:  وەستاوە،  پایەیەک  چەند  بنەمای 
نەفس کە دواجار لە مەنزومەی عیرفانیدا کاریگەری 
فیە  نفخت  و  سویتە  )فاذا  ڕاڤەی  لەسەر  هەبووە 
من ڕوحی فقعوا لە ساجیدین(، هەروەها هەبوونی 
دنیای  ناو  هاتنە  پێش  کە  ئیستعالیی  بااڵو  منێکی 
ئەمەشیان  کە  بووە  زانین  خاوەنی  هەستەکانەوە 
اذ  )و  ئایەتی  تەفسیرى  لەسەر  هەبووە  کاریگەری 
و  ذریتهم  و  من  ظهورهم  آدم  بنی  من  ڕبک  اخذ 
اشهدهم عگی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا( 
تەنانەت ئەوە ئیدراکی هەستيی و هەستپیێراوەکانى 



ژماره )16(
نیسانى 2018

     142  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
مەعریفە نین الی ئەفالتون بە وردی دەبینرێت لەناو 
مەعریفەت،  گەيشتنە  بۆ  ئامرازن  بەڵکو  عیرفاندا، 
دواجاریش تەوزیفی چەمکی وەحدەت و کەسرەت 
لە ئەدەبیاتی عیرفانیدا بەگەورەیی ڕەنگیداوەتەوە، 

ئەم  توانیبێتى  شوێنێک  جوانترین  لەوانەیە 
مزگەوتەکان  گومەزی  بکات  بەرجەستە  بیرۆکەیە 
تەالرسازی  و  هونەريی  بەشێوەیەکی  کە  بێت، 
دانسقە و نایاب ئەم بیرۆکەیان بەرجەستە کردووە. 
بەاڵم لە دەرەوەی تەالرسازی ئیسالمیش ئەم 
ڕەنگدانەوەیەکی  عیرفانیدا  ئەدەبیاتی  لەناو  بابەتە 
حاشا هەڵنەگری هەیە، ئەدەبیاتی عیرفانی کوردی 
لە دەیان شوێندا پەی بەم بابەتە بردووە و کاری 

لەسەر کردووە، مەحوى دەڵێت: 
غەیری وەحدەت لە وجودا نیە کەسرەت وەهمە 
سادە تەکراری یەکە، مەنشەئی ئەوهامی عەدەد

ئەو  بژین،  لەگەڵیدا  ناچارین  وەهمە  ئەو  بەاڵم 
نالیش  بنەڕەتیەکەیە،  وەحدەتە  سێبەری  وەهمە 
بە  لە هاوتاکانی کە  یەکێک  بۆ  دێڕە شیعرێکدا  لە 

موعتەزیلە ناسراوە دەڵیت:

ئەحوەلی تەفرەقە نەزەر  تەقوییەتی سەبەب دەکا
عاریفی وەحدەت ئاشنا لەم قسەیە ئەدەب دەکا 
چەمکی ئەحوەل دەکرێت دوو مانای هەبێت، 
خواری  خودی  لێی  مەبەست  یەکەمیان  مانای 
چاوی ئەو کەسەیە کە نالی لەبارەیەوە دەدوێت، 
مانای دووەمیان مەبەست لێی ئەو کەسانەن کە 
چۆن  خێڵەکان،  وەک  دەبینن  دوو  بە  حەقیقەت 
بووە  تەعنە  ئەو  ئەمەش  دەبینن،  دوو  بە  یەک 
بەوەی  داوە  موعتەزیلەیان  لە  عیرفان  ئەهلی 
وجود دەکەن بە دوو بەشەوە،  ئێمە لێرەدا بەهۆی 
سیاقەکەوە پێمانوایە دووەمیان دروستترە، بۆیە 
لەم  شەرم  ئاشنا  وەحدەت  عاریفی  دەڵێت:  نالی 
بینیيە دەکات، پرسیاری  جۆرە ڕوانین و جیهان 
بنەڕەتی لێرەدا ئەوەیە ئایا مرۆڤی ئەم سەردەمە 
دەتوانێت ئەم جیهانبینييە کالسیکیانە قەبوڵ بکات 
سازگار  مرۆڤ  بتوانێت  بۆئەوەی  عیرفان  یان 
بکاتەوە بەو کانیاوەی لە ڕێگەی شهودەوە  پەی 
نوێ  و عەرەزیاتی  نوێ  بەرگی  دەبێت  پێدەبات، 

بکاتە بەری خۆی. 
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تهسهوفوهونهر

ئاینیيدا
لهفهلسهفهی

كه مال ئه مین گوڵپی

له دایكبووی ساڵى1979. 

سته ر له  زانستی كه الم. 
ما

ێژینه وه یه كی زانستيیه 
چاپكراو و چه ند تو

خاوه ی شه ش كتێبی 
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   ئه م جۆره  له  نوسین و تێڕامان له  بابه تێكی 
و  ته سه وف  وه ك  الیه نه ی  چه ند  هه ستیاری 
جدیی  و  زیاتر  ئێمه   هه یه   به وه   پێویستی  هونه ر 
تر له سه ریان بوه ستین و كاریان له سه ر بكه ین بۆ 
ئه وه ی له  بنه ما گشتییه كانه وه  بگه ینه  شتی وردترو 
ئه ساسی تر، ته سه وف و هونه ر هه ردووكیان دوو 
موفه ره دی ده رونین سه ر به  دنیایی مه عنه وین له  
چۆنیه تی  واچه ی  له   بڵێين  وردتر  ئه گه ر  مرۆڤدا، 
بۆیه  پێش هه موو شتێك ده بێت  به شی ده روونن، 
هه ردوو موفه رده كه  وێنا بكرێت و پاشان له  دنیای 
دنیای  په ڕه و  سه ر  بۆ  بگوازرێنه وه   مه عنه وییه وه  
هه رشتێك  له سه ر  بڕیاردان  چونكه   هه سته كی، 
گه ر  واته   كراوه .  پێشتر  كه   وێناكه یه تی  به شێكی 
بكه یت  هه رشتێك  دروستى  پێناسه یه كی  بته وێت 
وێنا یه ی  ئه و  دواتر  و  وێناتكردبێت  پێشتر  ده بێت 
كه  له  زیهندا دروست بووه  بیگوێزێته وه  بۆ دنیایی 
واقیع، بۆیه  ده بێت ئه وه مان بیر نه چێت كه  هه رگیز 
ناتوانین بڕیار له سه ر شتێك بده ین ئه گه ر وێناكردنی 
ئه سته م بێت، بڕیاردان و قسه كردن ده بێت له سه ر 
بێت  مومكینات  به ده سته وه   هاتنی  كه   بێت  شتێك 
بیركردنه وه   به رده م  له   نه بێت  ڕێگرێك  هیچ  و 
كه   وێنایه ی  ئه و  ئاسانی  به   ئه وكات  له سه ری، 
دروست بووه  له سه ر ئه و هه بووه  مه عنه وی بێت 

یان هه سته كی ئاسان و بێگرفت ده بێت.
موفره ده یه ك  هه ر  پێناسه كردنی  بۆ  ئه وكات 
سوود له و پێكهاته  وه رده گیرێت كه  ڕێگر ده بێت له  
شتانێك كه  سه ر به م بوونه  نین و له  خۆگری هه موو 
ئه و شتانه  ده بێت كه  له ژێر ئه و مه فهومه  جێگایی 
هه ردووكیان  هونه ر  و  ته سه وف  بۆیه   ده بێته وه ، 
كه   كه سه كه وه   ته جروبه ی  به   به سراونه ته وه  
به م دوو جیهانه وه  و هه ردووكیشیان  سه رگه رمه  
وه ستاون له سه ر زه وق و سه لیقه ی كه سه كه ، بۆیه  
هه وڵدان بۆ نزیك كردنه وه ی ئه م هێزه  ده رونیی و 
مه عنه ويیه  له  مرۆڤدا سه رچاوه كه یان یه ك شته  و 
به رجه سته كردنی هه ردووكیشیان هه ر یه ك كه سه  

كه  دێت له یه كاتدا سه رگه رمی نیشاندانی ناخییه تی 
ده دات،  له سه ر  بڕیاری  به جه سته ی  كه   به وه ی 
هه تا  ئاراوه   نايه نه   هه رگیز  هونه ر  و  ته سه وف 
كه سه كه  گوزارشت نه كات له و حاڵه ی كه  تێيدایه ، 
واته  هه تا به ده نی نه بێته  هاوكار هه رگیز ئه م دوو 
تایبه تمه نديیه  نمایان نابن له  دنیای هه سته كیدا، بۆیه  
له سه ر هێزانێكی شاراوه  ده كه ین  ته نها قسه   ئێمه  

كه  ڕۆچوون به ناو زانستی ده رووندا. 

•سهبارهتبهوشهوپێكهاتهیمهفهومیتهسهوف:
ده بێت ئه وه  بزانین یه كه م شتێك كه  به رۆكمان 
ده گرێت ڕووبه ڕوومان ده بێته وه  وشه ی  ته سه وف 
وه ك ناو، بۆیه  هه میشه  ده بێت بپرسین ئه م وشه یه  
له چی وه رگیراوه  و ڕیشه ی وشه كه  چییه ؟ بۆ ئه وه  
زمانه وانیيه كان  فه رهه نگه   سه ر  بگه ڕێنه وه   ده بێت 
به   بناسێنین  زاراوه یه ك  ته سه وف وه ك  پاشان  و 
ده وروبه ر، هه رچه نده  زانایان زۆریان وتووه  له سه ر 
جیاوازييه كی  گشتی  به شێوه یه كی  به اڵم  وشه كه،  
ڕێژه یی له  ده ربڕینی وشه دا ده بینرێت الی هه ریه كه  
وشه ی  پێناسه ی  كه   ئه وه ی  چونكه   زانایانه ،  له و 
ته سه وفی كردبێت یان خۆی له و حاڵه دا بووه  یان 
ئه م جیاوازيیه ش  وه سفی حاڵه كه ی كردووه ، هه ر 
كه   ده یسه لمێنێ  گشتییه كه   مه فهومه   له سه ر 
ته سه وف حاڵه  و شتێكه  سه ر به  جیهانی مه عنه وییه  
له  ناخی مرۆڤدا، بۆیه  هه ركه سه  له  حاڵی خۆیه وه  

ته ماشای كردووه .
كه   )ُصفة(وه  هاتووه   ئه هلی  له   ده ڵێن  هه ندێك 
پێغه مبه ره )د.خ(  هاوه اڵنی شكۆمه ندی  له   كۆمه ڵێك 
بوون له  گۆشه یه كی مزگه وتی مه دینه دا سه رگه رمی 
به ندایه تيی و خواپه رستی بوون و ئایه تی )َواْذُكِر اْسَم 
ْل ِإَلْيِه َتْبِتيًل()1( له  ژیانیاندا په یڕه و كردووه ،  َك َوَتَبتَّ َربِّ
یه كالیی  خۆ  و  دووره په رێزيی  واته   تبتل  وشه ی 
له   باس  كه   لێره دا  جا  سه رقاڵبوون،  و  كردنه وه  
زیكر و یادی خوا ده كرێت واته  خۆدوورگرتن له 
و  زكر  بۆ  كردنه وه   خۆیه كالیی  و  شتێك   هه موو 
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یادی خوا، ده گوترێت یه كێك له  ماناكانی ته سه وف 
ڕیشه كه ی له ناو ئاینه كاندا بوونی هه یه  و قورئانیش 
ناڕاسته وخۆ به یانی ده كات و ده فه رمووێت: ]َواْذُكْر 
ا[)2(  َشْرِقيًّ َمكانًا  َأْهِلها  ِمْن  اْنَتَبَذْت  ِإِذ  َمْرَيَم  اْلِكتاِب  ِف 
به تایبه ت تر له سه ر دایكی حه زره تی عیسا كه  پێى 
دووره په رێز  خۆی  واته   البتول،  مریم  ده گوترێت 
گرتووه و سه رقاڵی خواپه رستییه  كه  قورئان ئاماژه  
به مه  ده كات، سوهروه ردی ده ڵێت: بۆیه  ده گوترێت 
سۆفی، چونكه  هه میشه  له  نزیكبوونه وه یان له  خوا 

له  ڕیزی یه كه مدان)3(.
سۆفی ئه و  كه سه یه  كه  نهێنيیه كانی ته سه وف 
گوتراوه   بۆیه   یاخود  ده زانێت،  خۆپاكردنه وه   و 
سۆفی، چونكه  جلوبه رگێكیان پۆشیوه  كه  له  خوری 
دروستكراوه  و زبر بووه ، له گه ڵ ئه وه شدا وتراوه  
ته سه وف بریتییه  له گه ڵ خوا بوون به بێ  په یوه ندی 
كه   عالقة(  بال  الله  مع  تكون  أن  التصوف  )حقيقة 
ئه م گوته یه  ده ردرێته وه  پاڵ جونه یدی بغدادی)4(، 
ده گه ێنێت   ئه وه   له گه ڵبوون  له سه ر  جه ختكردنه وه  
گه یشتووه ته   بڕیوه   په یوه ندی  سنورێكی  هه موو 
ڕێگه ی  له   ته نها  ناكرێت  ئه مه ش  كه   مه نزڵ، 
تره وه   له الیه كی  نه بێت،  ئاسمانییه كانه وه   په یامه  
له گه ڵ  یاده   ته سه وف  ده ڵێت:  به غدادی  جونه ید 
كرداره   گوێگرتن  له گه ڵ  هه ڵچوونه   یه كانگیربوون 
له   ده رچوونه   ده ڵێت:  یاخود  شوێنكه وتن.  له گه ڵ 
دنیای  ناو  چوونه   و  ناپه سه ند  ئاكارێكی  هه موو 
شه لبی  شایسته ،  و  په سه ند  ڕه فتارێكی  هه موو 
ده ڵێت: ته سه وف خۆالدانه  له  خه لق و په یوه ستبوونه  

به حه ق)3(.
ئه م ماناكردنه  به م جۆره  ته نها ئاماژه یه ك بوو 
ده خواست  ئه وه ی  باسه كه   كه  سرووشتی  به وه ی 
كه  تیشك بخرێته  سه ر ئه و الیه نه ی كه  ته سه وف 
هه یه تی به  ئایینه وه  و جێكه وته ی ئاین به سه ر دنیای 
ته جروبه یه كی  ته سه وف  بدات  نیشانی  كه   سۆفی 
به ده ن  و  هه یه   ده رونه وه   به   په يوه ندی  و  ئاينييه  

جێكه وته كانی نیشانده دات له  قاڵبێكی عیرفانیدا.

حه قیقه تی  به ده وی  عه بدولڕه حمان  دكتۆر 
ته سه وف له م دوو بازنه دا دیاری ده كات و ده ڵێت:

به نده كان  كه   ده روونییه   ئه زموونێكی   -1
ده به ستێته وه  به  خواوه .

كه شێكی  دروستكردنی  بوونی  مومكین   -2
ڕۆحی له  نێوان به نده  و خوادا)4(.

كه   ده ركه وت  بۆ  ئه وه مان  پێناسه كانه وه   له  
ڕۆڵێكی  سۆفی  كه سی  الی  ده روونی  ئه زموونی 
مه سائیلی  به   په یوه ندی  هیچ  و  هه یه   گه وره ى  
لۆژیك  جیهانی  له   و  لۆژیكه وه  نییه   و  عه قڵيی 
ئاڕاسته ی  كه   زه مینه یه ی  ئه و  چونكه   به ده ره ، 
ڕۆح و به شی ده روون ده كات دووره  له  مه سائلی 
لۆژیكی  به شێوازێكی  دواتر  مه گه ر  لۆژیكیيه وه  
ته عبیر له و حاڵ و ئه زموونه  بدرێت كه  چه ژراوه  
یان دیتراوه ، چونكه  ساتانێكی نور ئه فشانی شه پۆل 
ئاسایه  و دێت و ده ڕوات بۆیه  زۆرجار ئه م ساتانه  
و  ڕێك  به ده نی  جوڵه یه كی  یان  موسیقایه ك  وه ك 
به  كه سه كه وه   ده بینرێت  هێمنانه   الروله نجه یه كی 
ئه مه ش ئاماژه یه  بۆ گه یشتن به و پله یه  كه  كه سه كه  

ده روونییه ن په ى  پێ بردووه )5(.
ده روونی  ئه زموونێكی  ئه مه   ده ڵێن  كه   لێره دا 
ئه وه   تا  فیقهی ڕووكه شانه   قووڵه  نه ك كرده یه كی 
له باره  كه  بۆ  نیشان بدرێت كه  ده بێت ئه و كه شه  
وه ك  جێكه وته ی  سه رهه ڵده دات  مه یدانی  كه سی 
ته سلیمی  و  ملكه چيی  و  بوون  خاكی  و  ته وازع 
زانایانی  ئه مه یه   ده ركه وێت،  پێوه   خوای  به   بوون 
اإللهية  باألخالق  التخلق   « ناوه   ناویان  ته سه وف 
»)6(. كه سبكردنی ئاكارانێك كه  خوا په سه ندیه تی 
جوڵه یه ك كه  له  حه قیقه ته وه  بووبێت و پێچه وانه ی 
ته ریقه ته وه   ڕێگه ی  وله   نه بێت  شه ریعه ت 

نیشاندرابێت.
وه ك له  سه ره تاوه  ئاماژه مان پێكرد ته سه وف 
ته واوی  كاریگه ری  ئایين  مرۆيیه  و  ئه زموونێكی 
ئه م  باشیدا،  به  دووی  ئاڕاسته كردنی  له   هه یه  
یان  ئاسمانی  تری  دیانه ته كانی  له   ئه زموونه  
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له   نمونه   بۆ  به ده رده كه وێت  زۆرجار  وه زعی 
كۆمه اڵیه تيی  نه زعه یه كی  كه   یۆنانیدا  كۆنی  ئايینی 
له خۆگرتبوو هه موو شوێنێكی  بگره  سیاسیشی  و 
كه   خواكانیان  له   نه بوو  خاڵی  كۆبوونه وه یان 
له   به  جۆرێك  خۆیان بۆ خۆیان ڕازاندبوویانه وه ، 
كه   بۆیان  ده نواند  ته واویان  ملكه چی  جۆره كانی 
ئه مه  ببووه  نیشانه یه ك بۆ ڕه سه نایه تیان و هێزێك 
بۆ به رگريیان و ڕێگه یه ك بۆ پاراستنی نيشتیمانیان، 
خوا  به و  تاكه كانیان  په يوه ندی  دروستكردنی  بۆ 
دروستكراوانه یان، سێ  بنه مای سه ره كی دانرابوو 
بۆئه وه ى كۆیان بكاته وه  و ببنه  خاڵی هاوبه شیان.

1- ناسینێكی په سه ند و شایسته .
2- به رژه وه ندی گشتی.

3- ترسی سزا و ناڕونی ئاینده یان)7(.
بۆیه  فیكره ی په ڕگیری ئیلحاد سته مێكی ئێجگار 
گه وره ی له  مرۆڤایه تی كرد به وه ی كه  ئه زموونی 
كه   بردی  الیه ك  به ره و  شێواندوو  ڕۆحیانی 
قسه مان  مرۆڤایه تی،  بۆ  نه هێڵیته وه   به ها  و  قییه م 
ته نها  ناڕاست،  یان  ڕاسته   ئه مه   نییه   ئه وه   له سه ر 
مه به ستمانه  بڵێين ئه مه  ڕیشه ی بوونی ئه زموونی 
ئاوا  یۆنانیيه كان،  كۆنی  ئاینی  الی  ده روونییه  

هه مووی هێنانه وه ته  جووڵه )8(. 
زۆرجار موسیقا و سه ماكردن ڕۆڵێكی ئێجگار 
له م  پێشوودا  ئاینه كانی  له   هه بووه   گه وره ی 
ڕۆژهه اڵتى ناوه ڕاسته دا به تایبه تى  تر له  دۆڵی نیل 
و مه مله كه تی ڕافده ین له  هه ڵكۆڵراوه كانی میسريیه  
و  گابه رد  له سه ر  ئاشوريیه كاندا  و  كۆنه كان 
پاشماوه كانیان یان دیواری خانه ی په رستگاكانیان 
به دی  سه مائامێز  جۆراوجۆری  وێنه ی  ده یان 
به  نیشانده ری  ئه مه   كه   ده بینرێت  و  ده كرێت 
و  بوون  ئاينييه كه یان  ئه ركه    پایانگه یاندنی 
و  دینییه كایان  تقوسه   به جێگه یاندنی  سه رگه رمی 
ئه و  بووه ،  ڕۆحیان  ئه زموونی  چه شتنی  لوتكه ی 
له   كه   دانیشتنه ی  و  هه ستان  و  باڵبادان  و  جوڵه  
وێنه كاندا ده رده كه وێت لێكچوویه كی ته واوی كه سی 

سه ماكه ری ئێستایه  كه  سه ما ده كات و كه وتووه ته  
جووڵه ، ئه گه ر ئێستا به  مه رامێكی تره وه  سه ما بكات 
و بكه وێته  جوڵه  ئه وه  ئه و ده مه  ئه و جۆره  جوڵه  
ئاینیيان  گه یاندنی  به پایان  ئه ركی  سه ماكردنه   و 
بووه ، هه تا له  قورئاندا كه  باس له   پایان گه یاندنی 
)بیت  به ده ورى  ده كات  بڕواكان  بێ  ئاینيی  ئه ركی 
ناكه ن  نوێژێك  ئه وانه   ده فه رموێت  به   والله(دا 
چه پڵه   و  فیكه   ته نها  بێت،  ئێمه   الی  په سه ندی  كه  
جوڵه   هه ڵده قونێنن،  و  ده خوڵێنه وه   و  لێده ده ن 
ئه زموونی  و  ده روونییه   نه زعه یه كی  ده نگه كه   و 
َوَتْصِدَيًة[  ُمَكاًء  ِإالَّ  اْلَبْيِت  ِعْنَد  َصَلُتُهْم  َكاَن  مرۆییه ]َوَما 
صدی  له   تصدیه   ده ڵێت:  ڕازی  فه خره دین   .)9(
له  ئه سڵدا به مانای ئه و ده نگه  دێت كه   وه رگیراوه  
ئیبن  ده نگده داته وه )10(،   و   ده گه ڕێته وه  كێو  له  
به ده ورى  ده هاتن  قوریشیيه كان  ده ڵێت:  عه باس 
بیتا سه مایان ده كرد و ده خوالنه وه  به  ڕووتيی و 

فیكه یان لێده دا و چه یڵه یان ده كوتا.

•لهبارهیهوونهرهوه:
له كاتێكدا كه  هونه ر و ته سه وف په يوه ندييه كی 
وه ك  له یه كتری  بن  نزیك  و  هه بێت  ته واویان 
وتوومانه  ده بێت دووباره  هه وڵی خوێندنه وه ی نوێ  
بدرێت بۆ دۆزینه وه ی ڕێژه ی ئه و پهي وه نديیه ى  كه  
له  نێوان ئه م دوو ئه زموونه  مرۆییه  كه  جۆرێك  له 
گه شه  مرۆڤه وه   له الی  ئایندا  له  مێرگی   جۆره كان 
لێره وه  له باره ی هونه ریشه وه  هه مان   ده كات، ئیتر 
ئه ویش  كه   ئاراوه   دێته   بۆ  ته سه وفمان  گرفتی 
هونه ر  بۆیه   ده یخولقێنێ ،  هونه ر  پێناسه كردنی 
بریتییه  له  به كرده یی كردنی بیردۆزه یه كی زانستی 
به  ئامێرێكی شیا و گونجاو له گه ڵیدا و، له  پڕۆسه ی 

به رده وامبوون و فێربووندا دێته  به رهه م)11(.   
ته واوی ئه و ئامێرانه ی كه  مرۆڤ به كاریان دێنێ  
بۆ وروژاندنی هه ست و سۆزی مرۆڤ به تایبه ت تر 
هه ستی جوانيی و جوانبینی وه ك وێنا و مۆسیقا و 
شیعر، له  گه یاندنیان به  لووتكه ، زه وق و خواستی 
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مرۆڤ ڕۆڵ ده بینێت تێدا)12(.
ده گوترێت  هونه ره وه   له باره ی  كه   ئه مه ی 
نیه   هه ڵهاتوو  كورت  و  گشتییه   به شێوه یه كی 
بۆیه   زانستییه كان،  بیردۆزه   نیشاندانی  له   ته نها 
كه   فراوانبێت  ئه وه نده   ده بێت  هونه ر  ده رچه ی 
ده ره وه ی  له   كه   بگرێته وه   بوارانه ش  ئه و  ته واوی 
ئه مه یه   هه ر  ده كه ن،  نمایان  زانستيیه كه دا  ڕێچكه  
سه د  له   زیاتر  ڕۆژئاوايى  لێكۆڵه ره وه یه كی  كه  
و  ده نگ  هونه ره كانی  له   ده ژمێرێت  هونه ر  جۆر 
ڕه نگ، بۆیه  ئه مه ش له  دێر زه مانه وه  فه یله سوفێكی 
ناسراوی  یۆنانی وه ك ئه رستۆ جیاوازی دروست 
هونه رهى  و  زانستيی  هونه ری  نێوان  ده خاته  
ده ره وه ی  له   كه   هونه رانه ی  ئه و  و  خۆرسكی 
ده نگ  جۆره كانی  وه ك  زانستیيه كه دان  چوارچێوه  
و  ئاو   هاژه ی  و  گه روو  چریكه ى   ده ربڕینی  و 

قرمه قرمی تنۆكه  بارانه كان)13(. 
الیه نه   كه   بڕۆین  ئه وه دا  به دوای  ئه گه ر 
كه   هونه ردا  له   ده دات  نیشانی  فه لسه فیيه كه  
هه یه   ڕۆحیه كه وه   ئه زموونه   به   ته واوی  په یوه ندی 
و ئه مه ش دیسان كاریگه ری ئاین به سه ریه وه  دیاره  
ئه وه  ده گه ینه  ئه وه ی كه  )فيثاغورث( نیشانیداوه  له  
)فيثاغورث(  یۆنانیۆه كان  الی  موسیقادا،  زانستی 
توێژه ره وه یه كی قووڵ ڕۆچوو ئاینيی و سه رمه شقی 
فه لسه فه ی  خاوه نی  كه   بووه   ده روونی  ئه زموونی 
و  بووه   مه عنه ويیه كان  ئه زموونه   فێركردنی 
فێرخوازه كانی به ته واوی ڕۆچوون به ناو ته سه وفدا.

كاتێك  میسر  بۆ  له  سه فه ره كه یدا  بۆیه  
سه ره تايی  بیردۆزه ی  هه ندێك  یۆنان  ده گه ڕێته وه  
ده نگی  له وانه   وه ده ستدێنێ ،  ده نگدا  زانستی  له  
ژێكانی مرۆڤ كه  ناویان ده بات به  ده نگه  زه مینیيه  
یه كانگیربووه كان له گه ڵ ده نگه  ئاسمانییه كاندا، ئه م 
فيثاغورث  به خشیه   نوێى  ئه زموونێكی  سه فه ره  
فيثاغورییه   به   دواتر  كه   قوتابیه كانی  بۆیه    ،
بیروباوڕیان  ده ركرد  ناوزه دیان  دواینيیه كان 
وابوو كه  ئاسمان خودی خۆی مێرگی ده نگه كانه 

سه رچاوه كه یان  هونه ريیه كان  ده نگه   ته واوی   و 
خواره وه  )14(.  دێنه   زه وی  بۆ  و  ئاسمانه وه یه   له  
یۆنانیدا هاتووه  كه  كاهینه كانیان  ئه ده بی كۆنی  له  
و  كۆده بوونه وه   مه عبه ده كانیاندا  و  په رستگا  له  
تایبه تیان له گه ڵدا ده بوو  ئافره تانی خاوه ن جوڵه ی 
بۆ چاره سه ر وه رگرتن به  مۆسیقا ده كه وتنه  سه ما 
هۆش  له   مۆسيقا  ده نگی  حه سره تی  له   به جۆرێك 
ده چوون كاتێك كه  ئه م حاڵه ته یان به سه ر ده هات 
یان به یه كجاری چاك ده بوونه وه  یان چاره سه رى 
هیرۆدۆت  بۆچوونی  به   بۆیه   ده هات،  بۆ  كاتیيان 
ئاوازه   كه   وابوو  بیروبڕوایان  كۆنه كان  میسريیه  
به كارده هاتن  دینیيه كاندا  نه شیده   له   كه   ئاینیيه كان 
بنه مایه كی موقه ده سیان هه یه  و به  چاوی ته قدیسه وه  
زۆر  بۆیه   ده گرت،  بۆ  گوێیان  و  ده ڕوانی  بۆیان 
نه یانده هێشت  و  پاراستنیان  بۆ  ده دا  هه وڵیان 
بۆیه   تێبكات،  كاریان  ده ره كی  كاریگه رييه كی  هیچ 
هێزه یان  ئه و  ته ماشای  ڕێزه وه   به چاوی  هه میشه  
به هۆكاری  ده رده چوو  ده نگه كانه وه   له   كه   ده كرد 

پاكبوونه وه ی ڕۆحیان هه ژمار ده كرد)15(.
بۆیه  الیه نه  ده رونیيه كه  له  هونه ردا نیشانه یه كی 
ته واو لێكچووی هه یه  له گه ڵ ته سه وفدا كه  بریتییه  
ڕێنماییه   به   سه رقاڵبوون  كه سیه كه ،  ئه زموونه   له  
هونه ر  كه   واده كات  ئه مه یه   هه ر  بۆیه   ئاینييه كه وه ، 
كه  هه بێت  ده روونی  ڕۆچووی  و  قووڵ  هێزێكی 
 سه رچاوه  له  شتێكی مادییه وه  ناگرێت وه ك مۆسيقا 
له گه ڵ ئه مه شدا  تابلۆیه كی هونه ری  یان نیشاندانی 
هونه ر  چونكه   مادديیه وه ،  شتانێكی  به   وابه سته یه  
هه رچۆن بێت دواجار نابێت ته نها له  ده وروندا په نگ 
زه مینه یه كدا  و  جێگه یه ك  له   ده بێت  و  بخواته وه  
له   به شێوه یه ك  یان  بۆیه   هه بێت،  ده ركه وته ی 
سه مای  وه ك  ده درێت  نیشان  سه ما  شێوه كانی 
ده نگ  له  شێوه كانی  به  شێوه یه ك  یان  سۆفیيه كان 
یاخود  یارسانه كان  ئاهه نگی  وه ك  ده درێت  نیشان 
وه ك  په یكه رێكدا  له   به رجه سته   به شێوه یه كی 

په یكه ری یۆنانیيه كان و مسريیه  كۆنه كان.
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•چیهتیئایينوپهیوهندیتهسهوفو

هونهرلهوزهمینهیهدا:
وه ك وتمان ته سه وف و هونه ر دوو دیارده ی 
له یه كجانه بووه وه ی ئه زموونی ده رونین و الیه نێكی 
كه   وایكردووه   ئه مه ش   هه ر  زاڵه،   تێيدا  ئايینی 
ناكرێت  چونكه   بێت،  جیاواز  ئایين  بۆ  تێڕوانین 
له   هونه ر  هه موو  یان  ته سه وف  هه موو  بگوترێت 
خودی ئایينه وه  سه رچاوه یان گرتووه  و سرووشت 
و ژینكه ی گه شه كردنیان كاریگه رى  نییه  له سه ریان، 
و  دروستبوون  جیاواز  تێڕوانینی  ئه مه یه   له به ر 

سه ریانهه ڵداوه  له سه ر تێگه يشتنى ئایين.
بۆ نمونه  له  فه رهه نگی ئۆكسفۆردا وا پێناسه ی 
ئاين كراوه  كه : ئاين بریتییه  له و ئیعتيراف كردنه ی 
زاڵ  بااڵی  ڕه های  ده سه اڵتێكی  بوونی  به   مرۆڤ 
و  ئیالهـ  ده سه اڵتی  ئه ویش  كه   بووندا  به سه ر 
ئالیهه كانن كه  ده په رسترێن و گوێرایه ڵيیان ده كرێت. 
له   بریتییه   ئاين  ده ڵێت:  جمیس  ولیام 
و  ده روونيی  نه ستێكی  و  هه ست  دروستبوونی 
ئاكارانێكی ته جروبه كراوی مرۆڤه  كه  له  ده رنجامی 
واهه ست  بۆی دروستبوون و  په رێزیيه وه   دووره  
ده كات وابه سته  بووه  به شتێكه وه  كه  ئه وشته  ئیالهـ 

بێت و ده یپه رستێت.
تالكوت بارسونز ده ڵێت: دین بریتییه  له و كۆمه ڵه  
مومارسه   ڕێكوپێك  به شێوه یه كی  كه   بیروبڕوایه  
كرمه اڵیه تيیه كان  دامه زراوه   له الیه ن  ده كرێن 
قۆناغی  ده یان  مرۆڤایه تیدا  كۆمه ڵگه ی  له ناو  كه  

جۆراوجۆری بڕیووه .
و  مرۆیی  تێڕوانینی  له   پێناسانه   ئه م  دیاره  
ته جروبه ی زانايه كه وه  كراوه  بۆ ئاینێكی زاده ی 
ڕێنمایی  له   بريتيیه   ئايین  گه رنا  مرۆڤ،  بیری 
له  ڕێگه ی وه حییه وه   ئاڕاسته ى  خودایانه  كه   و 
ده گاته   ده ست هه ڵبژارده ی خوایی و له وێشه وه  بۆ 
گشت مرۆڤایه تی تا ته واوی هه ڵسه وكه وته كانی 
مرۆڤ به  ئه رێ  و نه رێكانی ئه و میتۆده  خواییه  

بێت)16(.

كۆمه ڵێك  گشتی  به شێوه یه كی  ئايینه كان  بۆیه  
تایبه تمه ندی گشتیان هه یه :

به بێ   ملكه چبوونه   و  ته سلیمبوون  یه كه م: 
چه ندوو چۆن و به ڵگه .

دووه م: بوونی كۆمه ڵێك بنه مای بااڵ كه  هه رگیز 
له و  نابن  ئیحتیاج  بێ   ئایینه   ئه و  شوێنكه وتووانی 
بنه مایانه،  له گه ڵ ئه وه شدا ملكه چی نین بۆئه وه ی به  

به ڵگه وه  بسه لمێنرێن.
كه   مه وجودێك  به   هێنانه   ئیمان  سێیه م: 
بازنه ی  ده ره وه ی  له   و  بێت  پێویست  بوونی 

هه سته كانیشه وه  بێت.
بۆ  ته واو  گۆێڕایه ڵی  و  ملكه چبوون  چواره م: 

ڕێنمایيه كانی واجب الوجود.
بۆیه  له  ئاينه  ته وحیديیه كاندا په يوه ندی مرۆڤ 
و  كردن  په يوه ندی  بنه مای  له سه ر  خواوه   به  
ئاسمانیيه كاندا  ئاینه   له   واته   بوونه ،  سه ربه خۆ 
نییه،   بوونی  به نده   خواو  یه كانگیربوونی  حلوول 
به ڵكو پابه ندبوونه  به  وه حی و نیزامی ئه و ئاینه وه  
به دوای  ناگه ڕێت  زه مینه  دا  له م  مرۆڤ  هه رگیز  و 
هه رگیز  و  خالقدا  به رجه سته كردنی  و  بینین 
نایچوێنێت به وه ی كه  له  زیهندا دروست ده بێت و 
له  ڕووی  نه   هه یه ،  بوونی  له واقيعدا  كه   به وه شی 
زاته وه  نه  له ڕرووی سیفاته وه ، ئه وه ش بڕاوه ته وه  
ِميُع اْلَبِصرُي[ كه  ده فه رموێت: ] َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

ُيْدِرُك  َوُهَو  اأْلَْبصاُر  ُتْدِرُكُه  ده فه رموێت ]ال  یاخود   )17(
ِبرُي[)18(  اأْلَْبصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَ

و  هونه ر  كه   ئه وه ی  ده گه ینه   جۆره   به م  بۆیه  
و  هه یه   یه كه وه   به سه ر  كاریگه ريیان  ته سه وف 
په يوه ندی قوڵیشیان پێكه وه  هه یه،  په یوه نديیه كه یان 
له  بواری ويژدانيی و ده روونیيه وه  ده رده كه وێت و 
جیاوازی و دووریه كه شیان له  پهي وه ندی زه مینيی 
ده گوترێت  چونكه   ده رده كه وێت،  ئاسمانيیه وه   و 
كرده ی  نیشاندانی  به اڵم  ده خولقێت،  هونه ر 
ئه زموونكردن  به هۆی  دێت  به رهه م  ته سه وفی 

تاسه رده كێشێت بۆ حاڵ.
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* قورئانی پیرۆز.
1- سورة المزمل:8
2- سورة مريم:16.

حتى  البداية  من  اإلسالمي:  التصوف  تاريخ   -3
نهاية القرن الثاني، الدكتور عبد الرحمن بدوي، وكالة 

المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية 1978، ص9.
4-  تاريخ التصوف اإلسالمي: من البداية حتى نهاية 
القرن الثاني، د.عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، 

الكويت، الطبعة الثانية 1978، ص 15 - 16 .
5- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية – مصر 
– الطبعة الثانية – 1972 – المجلد األول – ص 549. 
الثالث:  الجزء  األولياء –  في  األصول  6- جامع 
معجم الكلمات الصوفية – أحمد النقشبندي الخالدي 
– تحقيق أديب نصر الدين – دار االنتشار العربي – 

لبنان – ط1– 1997 – ص 22.
كرم،  د.يوسف  اليونانية،  الفلسفة  تاريخ    -7
والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  الفلسفية،  السلسلة 

مصر، ط6، 1976، ص 5 – 6.
كرم،  يوسف  د.  اليونانية،  الفلسفة  تاريخ   -8
والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  الفلسفية،  السلسلة 

مصر، ط6، 1976، ص 6 – 7 .
9- سورة األنفال:35.

10- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
)المتوفى:  الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب 
606هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط3، - 

1420ه، جـ168/7.
11- مشكلة الفن، الدكتور زكريا إبراهيم، سلسلة 
مشكالت فلسفية، رقم 3، مكتبة مصر، مصر، 1979، 

ص 7 – 14 باختصار شديد.
إلى  المعابد  أروقة  من  الشرقي  الرقص   -12
شاشات التلفزة، مقال، أحمد القطب، الموقع اإلليكتروني 
لقناة العربية الفضائية على شبكة المعلومات الدولية 

)االتنرنت(، 18 أكتوبر 2004.
جوليوس  الموسيقى،  وفن  الفيلسوف   -13  
د.حسين  مراجعة  زكريا،  د.فؤاد  ترجمة  بورتنوي، 
فوزي، وزارة الثقافة، مصر، المكتبة العربية، 1974، 

ص 28 – 48.
جوليوس  الموسيقى،  وفن  الفيلسوف   -14
د.حسين  مراجعة  زكريا،  د.فؤاد  ترجمة  بورتنوي، 
فوزي، وزارة الثقافة، مصر، المكتبة العربية، 1974، 

ص 28 – 48.
)14( مشكلة الفن، الدكتور زكريا إبراهيم، سلسلة 
مشكالت فلسفية، رقم 3، مكتبة مصر، مصر، 1979، 
ص 15- مشكلة الفن، الدكتور زكريا إبراهيم، سلسلة 
مشكالت فلسفية، رقم 3، مكتبة مصر، مصر، 1979، 

ص29.
16-  مقدمة في فلسفة الدين، جون هيك، ترجمة: 
الثامن،  العدد  لبنان،  المحجة،  مجلة  عسيلي،  طارق 

شتاء 2004، ص 43.
17- سورة الشورا: 11.

18- سورة االنعام: 103.

سهرچاوهوپهراوێزهكان
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وتهریقهت
شێخایهتی

یگهورهدا
كانیمهال

لهنووسینه

هاوكار عه بدوڵاڵ شێخ وه سانی

، بەکالۆریۆس لە زانستە ئیسالمییەکان، 
لەدایکبووی 1986

خاوەنی سێ کتێبی چاپکراو، سەرۆکی ڕێکخراوی هێژا
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كاتێك ده ڕوانینه  نووسینه كانی مه ال محه مه دی 
جه لیزاده  )مه الی گه وره ( ده بینین به شێك له  كاره كانی 
دژایه تی شێخانێك بووه  كه  ویستوویانه  له  ڕێگه ی 
پێگه كه یانه وه  خه ڵك بكه ن به  كۆیله ی ژێرده ستیان، 
به  ناوی ته سه وف و مورید و ده روێشییه وه  خه ڵك 
بگه وجێنن و خواش به شێوه یه كی ڕواڵه تی بپه رستن 
»خودایان  گوته نی:  گه وره   مه الی  وه ك  یاخود 
ئه مرو  )ئه مربه ر(  نه فه ری  وه كو  ئه وێ ،  هه ربۆیه  

ئیداره ی شێخ پێك بهێنێ«.
هه موو  له   شێخانه   جۆره   ئه م  دژایه تیكردنی 
نووسینه كانی مه الی گه وره دا به دیده كرێت، به تایبه ت 
له  شیعره كانی و نامیلكه ی )فڕی فڕی قه ل فڕی( و 
ته فسیره كه یدا. به اڵم ده بێت ئه وه ش بڵێین كه  مه الی 
به ڵكو  نه بووه ،  شێخێكیش  هه موو  دژی  گه وره  
دۆستایه تيی و هاموشۆی به شێك له  شێخه كانیشی 
یه كێك  باوكیشی  كردووه . حاجی مه ال عه بدوڵاڵی 
بووه  له  هاوه ڵ و كه سه  نزیكه كانی كاك ئه حمه دی 
ئه و  دژایه تی  ته نیا  بڵێین  ده توانین  بۆیه   شێخ. 
به رژه وه ندی  بۆ  دینیان  كه   كردووه   شێخانه ی 
به كارهێناوه ، به رده وام خه ڵكیان چه وساندووه ته وه  
به  ڕووكارێكی دینی، هه روه ها پێی وابووه  بوونه ته  

هۆی دواكه وتنی گه لی كورد:
له به ر ته زویری وان شێخانی به دبه خت

گه لی كورد نابنه  ساحێب ڕایه ت و ته خت
یان:

سوێندت بۆ ده خۆم به و خودای بێ  چوون
به  قسه ی شێخۆلكان كورد له  دین ده رچوون

و  ته ریقه ت  جه لیزاده ش  سه رده می  دیاره  
خه ڵكێكی  و  بووه   به هێزیدا  له وپه ڕی  شێخایه تی 
زۆر به  قسه كانیان خه ڵه تاوه ، مه الی گه وره ش به  
هه موو هێز و توانایه كه وه  به ره نگاریان بووه ته وه  
و به  خه ڵكی ڕاگه یاندووه  شێخ وه ك ئێوه  ئینسانه  
ئه گه ر ئێوه  هه وڵبده ن و خواپه رستییه كی ڕاسته قینه  
به ڕێزتر  له  شێخ گه وره تر و  بكه ن الی خوا زۆر 

ده بن.

بیروباوڕی  له   نموونه یه ك  چه ند  ئێمه   لێره دا 
وه رده گرین،  ته فسیره كه یدا  له   گه وره   مه الی 
باره وه   له م  زیاتر  كرد  حه زی  خوێنه رێكیش  هه ر 
بخوێنێته وه  له  كتێبه كه م )دین و جیهانبینی مه الی 
گه وره ( به  فراوانی بۆچوونه كانی مه الی گه وره مان 

خستووه ته  ڕوو.
بێ ،  ئه وی شێخ  ئه ڵێن  ئێمه   )ئه فه ندییه كانی(   -
ئه بێ  دائیمه ن ئاگاداری حاڵی مورید بێ  به  قووه ی 
)قودسیه ( له  خراپه ی بگێڕێته وه ، به ڵێ  ئه گه ر ببێ ، 
مه عنوی(یه   )ته سه لوته   ئه و  به اڵم  وابێ ،  ئه بێ  
خه لقی  ئه درێته   چۆن  نازانم  پێغه مبه ر،  نه دراوه ته  

تر؟)1(
و  ده روێش  به ندوباوی  به   بكه ن  ته ماشا   -
صۆفییان، به  حیكایه ت و چیرۆكی مه الیان، عاله م 
به   كردووه ،  په یدا  شێخان  له گه ڵ  محه به تێكی  چ 
ئه وێ ،  هه ربۆیه   خودایان  به ڵكو  ئه زانن،  خودایان 
وه كو نه فه ری )ئه مربه ر( ئه مرو ئیداره ی شێخ پێك 
بهێنێ  و، ئه و ئیعتیقاداته یش به  حه ق و حه قیقه تی 

دینی ئیسالم تێئه گه ن)2(. 
كۆیێ   كه   ڕۆژه   ئه و  دیتان  زۆرترینتان   -
بۆمباردومان كرا، سه گ و شێخ و مه ال و صۆفی 
و فه قێ  هه موو هه رایان ئه كرد خۆیان ئه شارده وه ، 
ئه وجا  سه گان.  كونه   ئه شكه وتان،  ناو  ئه چوونه  
قوڕتان به سه ر به  ته معی ئه وه ن، كه  ئه وانه  له  )هول(
ی قیامه ت نه جاتان بده ن؟ په ناو مه لجاو مه الزتان 
ئه وانه  ئه بن؟ نمونه ی قیامه ت له  دنیا زۆره ، به اڵم چ 

بڵێم ئوممه ت كه ڕه ، كوێره )3(.
سه رسه ری،  ده روێشانی  له   كه س  به عزه    -
واسته ی  به   پێشه وه   له   شاران  و  دێ   ده چنه  
منداڵیان، یا له  ئه م و ئه و ته حقیقی ئه حواڵی به عزه  
به   ئه داتێ   خه به ریان  ئه چێ   پاشان  ئه كا،  عائیالت 
خه فایای ماڵه كه ، به  كه راماتی ئه زانن، گه لێ  ساوار 

و داندۆك و پاره ی ئه ده نێ )4(. 
وشه ی  ته فسیری  له   گه وره   مامۆستای   -
عیمراندا  ئالی  سوره تی  )200(ی  ئایه تی  ]َوَراِبُطوْا[ 
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به   خۆتان  )به ین(ی  له   )ئیمان(  عه القه ی  ده ڵێت: 
)شیده ت(  به   ببه ستێ ،  یه كتان  له   بكه ن  )قوه ت( 
نه پسێ ،  بازان  )فتنه (  ئه فسوونه ی  به   نه كرێته وه ، 
بن،  )مونته زه م(  )غایه ت(  یه ك  خواهی  )خێر(  به  
سست  قووه ته یان  به   )ڕابیته (  ئه م  االسف(  )مع 
كرد، گۆڕیان به  )ڕابیته ی( حه زره تی )شێخ(، چاو 
پیر  حه زره ت  موباره كی  صوڕه تی  بچووقێنه ، 
بێنه به ر )خه یاڵ(، كه پووی به رانییه ، نێوچاوانی زه قه ، 
مووی زه رده ، چاوی شینه ، ڕه نگی سووره ، ددانی 
قوونكه   وه ك  ئه ستووره ،  ملی  پانه ،  ڕیشی  گڕه ، 
)ئیبلیس(ی  )زوڵومات(ی  قوبه (  )قوبه ،  هه وجاره ، 

به سه ردا ده باری)5(.
- ته ماشای )سه خافه ت(ی عه قڵی موشرك بكه ن، 
تكای  خوا  له الی  تا  ئه كا،  خوا  غه یری  عیباده تی 
بكا،  )میله ل(  )ئاسار(ی  )ته تبع(ی  كه سێك  بكا،  بۆ 
یه قین ئه زانێ  )شیرك(ی )میلیون( گه لێ  )ئه فحه ش(

ئه عزه م  سه وادی  )وه سه نیون(  )شیریك(ی  له   ه  
)ئیستیخدام(ه ،  بۆ  به خوا  )ئییمان(یان  )میلیون(  له  
ئه و )زه مان(ه ی كه  نه ختێك )عاقڵ( بوون، شتێكی 
نییه ،  )مه له ك(  یا  )به شه ر(  ته وقی  له   بیانزانیبا، 
ئه یان وت: )شێخ( هیمه تی كرد، وه خوا بۆی كرد. 
)موشریك( نه ماون،  )قه ید(ه دا  له و  ئێستا  )ئه مما( 
هه رچی  نه ماوه   ال  خوایان  ئه همیه تی  ئێمه   ه كانی 
گه وره   وه   ئه زانن،  خۆیانی  موعته قیدی  له   ببێ ، 
ئه ڕز  نه بی،  )قوتب(  »ئه گه ر  ئه ڵێن:  گه وره كانیان 
به   ئاسمانێكی  و  ئه ڕز  وه رئه گه ڕێن«  ئاسمان  و 
)غه یر(ی خوا ڕاوه ستێ ، یاخوا هه ر وه رگه ڕێ ، ژێر 

به ره و ژوور و وێران بێ )6(.
- نه قڵ ئه كه ن له  شاهی )نه قشبه ند( له  ئه وائیلی 
سه گه كانی  كردنی  به ته داوی  بوو  مه ئمور  مه عنا 
كه   ئه یفه رموو  نه خۆش.  و  بریندار شه ل  و  گڕوو 
ئه كرد  بۆم  دوعایان  ئه نوزانه وه   ئه كردن،  تیمارم 
ئه و  له  دوعای  بووم  نائیلی  به ره كه ته كی  من هه ر 
شاهی  حاڵی  ئه مه   الله  سبحان  ئه زانم.  سه گانه ی 
نه قشبه نده ، ئێستا گه لێ  ئه تباعه كانی له  سه گی گرد 

خراپترن. حاشا ئه تباعی ئه و نین، به ڵكو ناوی ئه و 
بیان  خوا  ئه كه ن،  به ده ل  به ناوه   موحته ڕه مه   زاته  
كوژی ئه و سه گانه  له  كۆڵ مسوڵمانان بكاته وه )7(. 
- گه لێ  مه الی گه وره  گه وره  له  ئێمه  ئه ڵێن به  
ته بیعه تی صۆفیان خوای ته عاالن ته فویزی ئه مری 
)كن فكان( ئه كاته  به عزێ  ئه صفیای خۆی. وای له و 
كوفره  عه زیمه  وا ئه زانن خوا به  له فز ئیجادی ئه شیا 
ئه كات، ئه وه  ئه مری ته كوینیه  ته وجیهی قودره ت و 
ئیراده یه ، ئه و شه ئنه  شه ئنی خوایه  نادرێ  به  كه س 
خۆی  زاتی  شئونی  و  خۆی  له سه ر  خوا  مه حاڵه . 
قودره تی نییه . شه رتی مه قدور ئیمكانه . )میلیون( به  
شمولی قودره ت حوكم له سه ر زات و زاتیاتی خوا 

ئه كه ن، ئه وه  نه وعێكه  له  كوفری باالیمان)8(.
ته ره قی  ئه وه نده   شیرك  ئێمه   زه مانی  له    -
فه رامۆشی  ئه وه ی  ڕه خا،  و  شیدده ت  له   كردییه  
كه ن هه ر خودایه . ناوی خوای به  غه یری سوێندی 
نه ماوه .  زوبانتاندا  له سه ر  خواردن  پێ  درۆ  به  
تا  قوڕبه سه ر  عه وامی  بۆ  هه ڵئه به ستن  حیكایه ت 
له  ئیمانیان بكه نه  ده ر. كوڕه  فه الحێ  هاته وه  ماڵ، 
باوكی وتی: ڕۆڵه  گاجووته كانت چی لێكرد؟ وتی له  
پاوان به جێمهێشت بله وه ڕێن، وتی به  كێت سپارد؟ 
سبه ینێ   باشه .  وتی  گه یالنی،  غه وسی  به   وتی: 
پڕ  تێر و  كه  چوو دیتی واڵغه كان ساغ و سه لیم 
پاڵ كه وتوون كاوێژ ئه كه ن. ئه و ئێواره ش چۆوه ، 
وتی واڵغه كانت ته سلیم كێ  كرد؟ وتی: به  شاهی 
نه قشبه ندم سپارد، وتی باشه ، باز و واڵغه كان به  
وتی  سێیه م  ئێواره ی  مان.  سه المه ت  و  صیحه ت 
كرد،  خوام  ته سلیمی  وتی  كرد؟  كێت  ته سلیمی 
ته ماشایان  سبه ی  چوون.  واڵغه كانمان  ئه ها  وتی 
په ق كراین. كوڕه  وتی  كرد گاجووته كان شه ق و 
و  گه یالنی  غه وسی  ڕۆڵه   وتی:  چییه ؟  ئه وه   بابه  
ته سلیمیان  ئه وه ی  غیره تن  به   نه قشبه ند  شاهی 
بكرێ  ئاگاداری ئه كه ن، ئه ما خوا بێ  باكه ، ئه وه ی 

ئه مانه تی بكرێ  بمێنێ  نه مێنێ  په كی پێ  ناكه وێ .
نابی  مونه جه سن،  ئێوه   موقه ده سه ،  خوا  ئه ڵێن 
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زاتێ   ناوی  نه یسه   هه ر  جاران  بكه ن،  ئه و  بانگی 
وه ك )غه وس( و )شاه( هه بوو، ئێستا له به ر جڕو 
جامشتان ئه وانیش ناویان گوم بوو، الم وایه  ئه و 
شیركه  عیالجی ناكرێ  تا های و هوی ته ریق داران 

له  ناوماندا بمێنێ ، په نا به خوا)9(.
- ئه و ساڵه  كه  بۆمباردومان كراین ئه وه ل ڕۆژ 
له  كۆیه  یه وم ئه هوال و شه دائیدم موشاهه ده  كرد، 
ئه وه ل نه وبه  هه ڵئه هاتین له  هه یوان بۆ ژێر كۆشك. 
یه كێ  ئه یوت یا غه وس و یا غه وس و غاری ئه دا، 
ئه وێ ؟  پی  غه وسی چی  یا  و  غه وس  یا  وتم  من 
كونێ   بۆ  هه ڵئه هات  با  له گه ڵمان  خۆشی  ئه مڕۆ 
گه یشتبۆوه   قسه   ئه و  دوایێ   ئه شارده وه .  خۆی 
بكا  عه فوی  خودا  الدین(  محی  شێخ  )سه ید 
فه رمووی فالن زۆر بێ  موباالته  چۆن ئه و نه وعه  
له  گوندی  ئه ویش  ئه كا؟  قسه  ده رباره ی )غه وس( 
)ناصر ئاغا(ی ئه شكه وتێ  هه بوو سبه ینه  و ئێواره  
ئه شكه وته   له و  ئه هات  )كۆیه (  سه ر  بۆ  ته یاره   كه  
كرد  موالقاتمان  به ینێك  پاشی  ئه شارده وه ،  خۆی 
خانه دانی  عه ینی  له   الدین(  )محی  تۆش  وت:  پێم 
ئه شارده وه ؟  خۆت  پشیالن  ئه شكه وتی  له   بۆچی 
پێغه مبه ر له به ر قوڕه یشیان هه اڵت له  )غار( خۆی 
شارده وه  )مع أنه ( نه  ته یاره یان هه بوو نه  بۆمبا، ئایا 
تۆ غه وس له  پێغه مبه ر به  زیاتر ئه زانی؟ به  به ردێ  
بكه وێ   بۆمبا  به ر  غه وس  شكا،  ددانی  و  بریندار 
زه ره ری پێ  ناگا، وه ی وه ی له و جه هله ! الشك له  
جیهه تی ئیعتیقاد به  خوا موشریكی ئه و زه مانی له  

موشریكی ئه م زه مانه ی ئه هوه ن تر بووین)10(.
هه ن:  )پیر(  و  )چاك(  چه ند  ئێمه   واڵتی  له    -

)ئۆمه رمه ندان( )خاڵخااڵن( )مامۆستا كه ره م( )چاكی 
زایه ری( )مه ال مورادی( چنارۆكی خۆمان، )حاجی 
سه ریان  ئه چنه   بوون  ئاوس  بۆ  ژنان  ڕه سول(، 
و  درك  جه رگوناو  و  گیسك  ئه كه ن،  زیاره تیان 
سه رو پێچكیان بۆ ئه كه نه  خێر، بۆ )حاجی ڕه سول( 
شه رته  ژنه كه  له  دوور دابه زێ  به بێ  ده رپێی روو 
له  مه رقه د كا به  غار بچێ  بڵێ  )حاجی ڕه سول له  
ژنه كه   ئه بێ   به عزه كیان  هاتم(.  كوڕ  بۆ  هاتم  گوڕ 
لینگی  به   قه بره كه   الی  به و  الو  به م  جار  حه وت 
قه بره كه   ناو  له   خۆم  كاكی  هه ی  بازدا،  ڕووت 
صه فا ئه كه ی! ئه وجا ئه گه ر ئاوس بوو كوڕی بوو 
زێده   ئه گه ر  كردیمه ،  كه ره م  پێی  زاته   ئه و  ئه ڵێ : 
موسڵمان بێ  ئه ڵێ : خوا به تكای ئه و زاته  موباره كه  
چوونه   به بێ   ئه وانه ی  ئه كسه ری  به خشیوین.  پێی 
و  هیمه ت  مه حصولی  )حاجی(  ئه ڵێن  پێیان  )حه ج( 

به ره كه تی )حاجی رسولن(.
وه  سائیری مه مله كه تی دیش به و )مینواله ( چه ند 
مه راقیدیان هه یه  بۆ ئه و نیازه  ئه چنه  سه ریان، حه تا 
له الی دۆڵی )صه حابان( قه برێ  هه یه  قه بری )كه ری 
كردنه ،  ئاوس  واڵغ  مه خصوصی  ده ڵێن  پیرێژنی( 
ئه كاته  خێر  گیسكێكی  ئه چێ   نه زێ   ئه وه ی واڵغی 
گۆچانێ  یان به رچیغێ  له  ده وره ی قه بری ئه چه قێنێ  

به  نیازی واڵغ زان.
ئه ولیای  و  شێخ  به   ده رهه ق  ئه نام  ئیعتیقادی 
ئه فه ندی(  )عه لی  قوه ته ،  به   زۆر  زیندی  و  مردی 
حسام  شێخ  ئه ڵێ :  السالكین(  )سراج  له   هه ولێری 
الدینی )ته وێڵه (؛  ڕۆژێ  به  ده روێش حه سه نی وت 
ژنه كه ت ئاوسه  حه مله كه ی كچه  ئه وا زه كه رێكمان 

تۆبهئهمرێكهلهبهینیعهبدوخوا؛

حاجهتیبهكهسنییه.

;
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الله  یه عنی كردمانه  كوڕ(. سبحان  پێوه  چه سپاند، 
حوب،  و  به ساته   و  جه هل  الشیركه !!!  فوق  ئه وه  

هه موو شت به  ئینسان ئه سه لمێنێ .
به  كوڕ!  خوا كچی خه لق كردبوو شێخ كردی 
تر  خه ڵكی  ئه بێ   بكا  قسه   نه وعه   ئه و  وا  پیاوێ  
و  دین  ده نگی  ناكرێ !  عیالج  شیركه   ئه و  بڵێ ؟  چ 
ئیعتیقادیاتی ئه هلی سوننه  و جه ماعه تی وه رگرتییه ، 
( ئه دی!!! خواڵصه  ئه و تروقانه  ڕێی  )كرامة األولياء َحقُّ
بێ  كوفر و شیركیان بۆ موسڵمانان گوشاد كرد به  

ته رزێ  كه  به ڕێی وه حدانیه ت و ئیمانی ئه زانن.
فه رمووی:  بێ   لێ   خوای  ڕه حمه تی  بابم 
ساڵی  بایه زید(  و  )قارص  غه زای  بۆ  چووین  كه  
كه وت  )پسمامان(  به ناو  ڕێمان  هیجری   )1294(
)سه ید عه بدولكه ریمی سۆزی( له  )به تبۆ( له  هۆبه  
ماڵێ  پیاوێ  منداڵێكی هێنا الی شێخ دوعای به سه را 
عومری  خوا  وتی:  كرد  بۆ  دوعای  بخوێنێ ، شێخ 
درێژ كا، وتی بابۆ وا مه بێژه ! خودێ  دوو كوڕی 
دامێ  بردیه وه ، ئه وه  كوڕه  شێخ یه عنی )عه بدوڵاڵی 
شێخ  بكه   دوعای  كردم،  كه ره م  پێی  نه هری( 
عومری درێژ بكا!!( خواڵصه  الكالم ئه و شیرك و 
كوفری ئه مڕۆ له ناو موسڵماناندا هه یه ، حاشا له ناو 

موشریكینی عه ره ب نه بووه !)11( 
- مامۆستای گه وره  دژی هه موو شێخێك نییه  
ئه وه ته  باسی كاك ئه حمه دی شێخ ئه كات و ده ڵێ : 
ئه بێ   وا  زۆر  ده نووسرێته وه ،  شیفا  ئایاتی  به ڵێ  
نه خۆش دوای سوانه وه ی ئه یخواته وه ، خوا شیفای 
وه   ئه یكرد  شێخ  ئه حمه دی  كاك  حه زره تی  ئه دا، 
ئیجازه ی دابووه  به عزێ  زه واتی كیڕام، یه ك له وان 
ئه حمه دی  مه ال  )مامۆستا  له وان  یه ك  بوو،  )بابم( 
ئۆمه ر گومبه دی( بوو، ڕه حمه تی خوایان لێبێ. به ڵێ  
وایه ، به اڵم خوای ته عاالن بۆ شیفای ده رد ناصاغی، 
)مع  ئه مما  الزمه !  به وان،  ئیعتینا  داناوه !  قواعیدی 
مه عنه ویاتمان  مه حڕومین!  حاڵه ن،  ئێمه   االسف( 

چوو، ماددیاتمان نه بوو!!)12(.
- له  مامۆستا مه ال ئه حمه دم بیست: )مه وله وی 

سلێمانی  دێته   مه ریوانی(  عه بدولڕه حیمی  مه ال 
ئه ڵێن:  خدمه تی  له   سادات  له   جه ماتێ   شه وێ  
ئه فه رمووێ :  مه ال  مه عفووه !(  بیكا  سه ید  )ئه وه ی 
)ئه مه  هه ر بۆ نێرانه ؟ یا بۆ نێر و مێ ، هه روایه ؟( 
زۆر مونفه عیل ئه بن. دوایێ  حه زره تی كاكه  ئه حمه د 
زۆر خۆیان لێ  توڕه  ئه كا و نه هیان لێ  ئه كا له و 

نه وعه  گفتوگۆیه !)13(
ئه بێ   بكه م،  به شه ر  مه زاڵیمی  به یانی  ئه گه ر   -
ئینعامی  هه زار  كه   ئه مه   بێ   بنووسم،  ده فته رێ  
هه مووی  دڵی  نه گاته   شته كی  ئه دنا  كه ی،  له گه ڵ 
موسڵمانێ   قوڕ،  ئه كه وێته   یه كێ   ئه ڕوا.  هه با  به  
مه رحه مه تی  ئه یكاته   ئه دا،  نه جاتی  خۆی  به خێری 
شێخ )مع أنه ( حه زره تی )شێخ( چ ئاگای لێ  نییه ، 

وه  پێشی ناكرێ  قورتاری كا.
)ته كه ڵتوو( له  زه مانی حه ڕب، حاجی سمایلی 

بۆ هێسترێ ، ته صادف چوومه   یان، هه ڵپێچابوو، 
مالیه ی  ئه حواڵی  به گ  مه رحووم صولحی  سه را، 
پێوه   هیچی  كه ڵكی  »فه قیره   وتم:  پرسی،  من  له  
ده رحاڵ  كرد،  عه فووی  من  قسه ی  له سه ر  نییه » 
به غار چوو بۆ دیوه خانی )حمه  اغا( ده ستی ماچ 
ده رباره ی  كرام،  عه فوو  تۆ  له  سایه ی  ئاغا  كرد، 
)باری( قسه ی لێ  ناكرێ ، حه قه ن زۆر ناشكورن، 
مه گه ر موئمینی راسخ االیمان، بێ  ته مع و ئه مه ل، 
به س حه قی بۆ حه ق بووێ ، ئیمان نه كاته  جه لبی 

نه قصی دنیا)14(.
شێخ  حه زره تی  ئه مڕۆ  پێش  ساڵێ   چه ند   -
عه الئه دین چه ند قه تعه  فۆتۆغرافی خۆی ناردبووه  
به   ئه وانه ی  خاتری  بۆ  ئه تڕافیان  و  ئاكۆیان  ناو 
نه بووین،  موشه ڕه ف  ئه قده سی  زاتی  لیقای 
ئه چوون  كه س  گه لێ   هومایینی.  بنۆڕنه  صوڕه تی 
و  ته عزیم  كه مالی  به   ڕاده وه ستان  موقابه له ی  له  

ته بجیل هه تا چه ندێ  له سه ر پێیان)15(.
زیره ك  پیاوێ   پیران  ئاغای  ئه مین  محمد   -
قوربان  كرد:  بابمی  عه رزی  موناسه به یێ   به   بوو، 
سه به بی چییه  ئێمه  دین و ئایین و ئاداب و ئه خالق 
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له   ڕوومان  كه چی  وه رئه گرین،  عوله مایان  له  
)ئه وه   فه رمووی:  ئه كه ین؟.  وان  مه یلی  شێخانه  
له به ر موناسه به یه . ئه سپێ  ئه صیلی نه ژدی ڕاگرن، 
كه رێ  ببه ستنه وه ، گاڕانه  كه رێ  به ڕه ڵاڵ كه ن ڕوو 
له  كیهه یان ئه كه ن؟. وتی: ئه ڵبه ته  له  كه ره كه  ئه وه  

مه علومه )16(.
عه بدولقادری  مه ال  وتم:  وه عزا  له   جارێ    -
گه یالنی وای فه رمووه ، قادرییه كان هار بووبوون، 
كو مه ال به  حه زره تی غه وس ئه ڵێ : مه ال؟!* ئینسان 

له  )نصح(ی )ناصح(ان )موسته غنی( نابێ )17(.
ناوی  خالیدی  مه والنا  سوئی  ئه تباعی   -
ویشیان به د كرد؛ ته وێڵه یی و بیاره یی هه ر نه ئیسه ، 
شه ده ڵه یی، وه  پێشی وان ئه تباعی شێخ نه بی ماویلی 
له   )بالمره (  شه ده ڵه یی،  خاسه ته ن  تێكدا،  ته ڕیقیان 
دین و له  شه ڕه فی ئینسانیه ت ده رچوون؛ بوون به  
)قه رین( و )مه عین(ی شه یتان، مومكینه  شه یتان له  

سایه ی وان؛ نه ختێ  حه سابێته وه )18(.
- تۆبه  ئه مرێكه  له  به ینی عه بدو خوا؛ حاجه تی 
به  كه س نییه ، مه گه ر بۆ زانینی حه قیقه تی )تۆبه (، 
وا  ئێستا  االسف(  مع  )ئه ما  بكا؛  مه الیه   عه ڕزی 
تێئه گه ن: تۆبه  ئه بی بچی بۆ الی حه زره تی شێخێ ، 
شێخێ  له وان جاهیل و گوناهكارتر؛ به  مه عنا ته ریق 
ئه و  الی  كارانه ،  تۆبه   ئه و  بكه ن؛  تۆبه   وه رگرتن، 
عه قیده یان  ئه بن؛  خراپتر  گه لێ   ئه شیاخانه ،  نه وعه  
ئه بێ ؛  ئه همیه ت  البێ   ئیالهیان  ئه وامری  ئه گۆڕێ ، 
گۆییا گوێیان له  ئه مری شێخه ؛ درۆ شێخیش نازانێ  
له  غیوایه ت و  دین؛  له   ئاگایه   بێ   بڵێ  چی؟ خۆی 

ئه غوا ئه گه ڕێنه وه ؟)19(
- شێخه  فه ندی به  ده ف و دونبه ڵه ك؛ یا سواری 
كه رێ ، به رماڵ به  شان، )تیله سان( له سه ر، سه ر به  
مل، ڕیشی پانی چاو به  كل، گۆییا بۆ خوا ئه گه ڕێ ؛ 

قیامه ت؟  و  قه بر  عه زابی  له   بدا  به شه ر  نه جاتی 
داندۆك و ساوار  بۆ  نێم، سه راپا  له  قوڕێی  وه ی 

ئه خولێته وه ، وه  ئه و هه رایه  ئه كا)20(.
له ژێر  جورحه كی  ئه فه ندی  عه لی  شێخ   -
هه ردوو پای په یا بوو، هه ژده  مانگ ده وامی بوو؛ 
بوو؛  چابوونه وه   له   ڕووی  زیاره تی  چوومه   من 
ڕۆژێ  فه رمووی: ئه ڵێن: »چونكی من )ئيستیغاسه ( 
ناڵێم:  چانابمه وه »  بۆیه   ناكه م،  غه وس  له به ر 
)ئیستیغاسه ( له به ر ئه ولیایان دروست نییه ؛ )لكن( 
خوایه  قه دیر، خوایه  سه میع، خوایه  به صیر، خوایه  
كه  )أسهل ما یكون( ئیش بكا بۆ نه ڵێم: »یا ألله« 
ساڵیدی  هه ژده   ئه و؟  غه یری  به ر  هاواركه مه   بۆ 
به و ده رده  بناڵم، به  غه یری خوا هاوارناكه مه  به ر 
كه س! به ڵێ  شێخی ئه وهامانیش زۆر الزمه ؛ )حق 
االنصاف( شێخ عه لی ئه فه ندی له  مه سله كی شێخی 
به  موجه دید حساب ئه كرا؛ )حق االنصاف( شێخی 
خاڵصی موسڵمانێ  زۆر باش بوو، وه  مه الیه  زۆر 

چاك بوو)21(.
له گه ڵ شێخاندا  زاوایاتی  باسی  له   مامۆستا   -
ئه مه یه :  تر  عه جایب  شت  هه موو  له   ده نووسێت: 
به عزێ  ئه بنه  زاوای شێخی خۆیان كه  ئه چنه  ماڵه وه  
خضع الرقاب، نواكس األبصار، گه رده ن كه چ، چاو 
له به رخۆ، ده ست له سه ر ده ست، به  كه مالی خزوع 
و خشوع ڕائه وه ستێ ، بێ  ئه مری خاتوون ناتوانێ  
نییه ؟  ئه مه  زۆر سه یر  توخوا  دانێ ،  پێ   له به ر  پێ  
له گه ڵ ژنی  ته ڵه  و ڕیویانی  ئینسان  ئه مه   له  پاش 
خۆی كرد، ئه و سه توه ت و حه شمه ت و جه الل و 
ئه و  له گه ڵ  یاخود  ده مێنێ ؟  دڵدا  له   كبریائیه  چۆن 
دروست  له گه ڵی  هه یبه ته  چۆن  و  احتشام  هه موو 
ئه بێ  ئه و مه یله  ئه كا؟ ئه مما ئه وان ئه ڵێن: ))ان علمی 

حاڵت تونمی دانی(()23(.
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هه ر  محه مه د  مه سعود  مامۆستا   *
له مباره وه  له  كتێبی گه شتی ژیانم ئه م ڕووداوه  
ده گێڕمه وه   شتێك  ده نووسێته وه :  به مشێوه یه  
عه بدوڵاڵی  میرزا  حاجی  ڕه حمه تی  زاری  له  
خادمه وه ، ڕه حمه تی گوتی: جارێكیان له  وه عزی 
نوێژی  هێنده ی  كه   ڕه مه زاندا  ئێواره یه كی 
جومعه ی خه ڵقی تێدا كۆده بوونه وه ، بۆ بیستنی 

دینداریش  له وانه ی  زۆر  وه عزانه   ئه و  گوتاری 
نه بوون تێیدا حازر ده بوون، شتێكی له  غه وسی 
گه یالنییه وه  و به   »مه ال عه بدولقادری گه یالنی« 
ناوی برد... هه ندێك مێشك وشك وه ته نگ هاتن 
له و جۆره  ناوبردنه  و ناڕه زاییان دركاند، قسه كه  
گه یشته وه  مه الی گه وره . له  ئێواره یه كی دیكه ی 
وه عزدا بۆ قسه كه  چۆوه  و گوتی: بیستم هه ندێك 
هاتووه   گران  لێیان  ڕۆژه   ئه و  گوێگرانی  له  
گوتوومه  »مه ال عه بدولقادری گه یالنی«، ئه وه ی 
ئێمه  عیلمه كه  و  له و زاته وه  سوودی هه بێ بۆ 
له گه ڵ  كه رامه تی  و  كه شف  مه الیه تییه كه یه تی، 
خۆی به سه ر چوون. مه الیه تیش ناوێك نییه  نه  
بۆ غه وس و نه  بۆ له ویش گه وره تر كه مایه تیی 
عالمایه تی،  ده كاته وه   مه الیه تی  چونكه   تێدابێ، 
ئه گه ر ئه و كه سانه  به وه  ڕازی نین لێره  به دواوه  

ده ڵێم: مه ال خوا. )گه شتی ژیانم، ل19(

)17( ب،7، ل26 و ب،9، ل247
)18( ب،9، ل70 و ب،10، ل718

)19( ب،10، ل167
)20( ب،10، ل622
)21( ب،10، ل636

)23( ب،3، ل96
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